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demonstrações contábeis

Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações contábeis

Aos
Conselheiros, Diretores e Patrocinadores da
PRhosper - Previdência Rhodia
Examinamos as demonstrações contábeis da PRhosper - Previdência Rhodia (“Entidade”), que compreendem o balanço patrimonial consolidado (representado pelo somatório de todos
os planos de benefícios administrados pela Entidade, aqui denominados de consolidado, por definição da Resolução CNPC
nº 8) em 31 de dezembro de 2012 e as respectivas demonstrações consolidadas da mutação do patrimônio social e do plano
de gestão administrativa, e as demonstrações individuais por
plano de benefício que compreendem a demonstração do ativo
líquido, da mutação do ativo líquido, do plano de gestão administrativa e das obrigações atuariais do plano para o exercício
findo naquela data, assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas.

Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para a elaboração e adequada apresentação das
demonstrações contábeis da Entidade para planejar os procedimentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas
não para fins de expressar uma opinião sobre a eficácia desses
controles internos da Entidade. Uma auditoria inclui, também,
a avaliação da adequação das práticas contábeis utilizadas e a
razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela Administração, bem como a avaliação da apresentação das demonstrações
contábeis tomadas em conjunto.
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e
apropriada para fundamentar nossa opinião.

Responsabilidade da Administração sobre as
Demonstrações Contábeis

Opinião

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

Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira consolidada da
PRhosper - Previdência Rhodia e individual por plano de benefício em 31 de dezembro de 2012 e o desempenho consolidado
e por plano de benefício de suas operações para o exercício
findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às entidades reguladas pelo Conselho
Nacional de Previdência Complementar - CNPC.

Responsabilidade dos Auditores Independentes
Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas
demonstrações contábeis com base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas
pelos auditores e que a auditoria seja planejada e executada com
o objetivo de obter segurança razoável de que as demonstrações
contábeis estão livres de distorção relevante. Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção
de evidência a respeito dos valores e divulgações apresentados
nas demonstrações contábeis da Entidade. Os procedimentos
selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a
avaliação dos riscos de distorção relevante nas demonstrações
contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro.
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ERNST & YOUNG TERCO
Auditores Independentes S.S.
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Balanço patrimonial consolidado
31 de dezembro de 2012 e 2011 (em milhares de reais)
Nota
Ativo
Disponível
Realizável
Gestão administrativa
Investimentos
Créditos privados e depósitos
Ações
Fundos de investimentos
Derivativos
Investimentos imobiliários

31/12/12

31/12/11

97
1.075.177
3
1.075.174
202
31.647
1.041.199
80
2.046

22
938.063
7
938.056
148
110
935.714
2.084

1.075.274

938.085

Nota

31/12/12

31/12/11

7

975
763
212

1.058
819
239

1.074.299
1.071.258
1.045.006
583.149
461.857
26.252
26.252
26.252
3.041
2.437
604

937.027
934.285
934.219
554.091
390.101
(9.973)
66
66
66
2.742
1.693
1.049

1.075.274

938.085

5
6

Total do ativo

Passivo
Exigível operacional
Gestão previdencial
Gestão administrativa
Patrimônio social
Patrimônio de cobertura do plano
Provisões matemáticas
Benefícios concedidos
Benefícios a conceder
(-) Provisões matemáticas a constituir
Equilíbrio técnico
Resultados realizados
Superávit técnico acumulado
Fundos
Fundos previdenciais
Fundos administrativos

9

9

10

Total do passivo
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

PRhosper Relatório Anual 2012

3

Pensando no futuro. Investindo no presente.

4

demonstrações contábeis

Demonstração da mutação do patrimônio social
31 de dezembro de 2012 e 2011 (em milhares de reais)
Descrição

31/12/12

31/12/11

Variação (%)

937.027

855.333

10

1. Adições
(+) Contribuições previdenciais
(+) Resultado positivo dos investimentos - gestão previdencial
(+) Receitas administrativas
(+) Resultado positivo dos investimentos - gestão administrativa

194.124
24.615
166.642
2.801
66

139.671
23.026
113.260
3.275
110

39
7
47
(14)
(40)

2. Destinações
(-) Benefícios
(-) Despesas administrativas

(56.852)
(53.540)
(3.312)

(57.977)
(54.905)
(3.072)

(2)
(2)
8

3. Acréscimo/decréscimo no ativo líquido (1 + 2)
(+/-) Provisões matemáticas
(+/-) Superávit/(déficit) técnico do exercício
(+/-) Fundos previdenciais
(+/-) Fundos administrativos

137.272
110.787
26.186
744
(445)

81.694
82.115
7
(741)
313

68
35
373.986
(200)
(242)

1.074.299

937.027

15

A) Patrimônio social - início do exercício

B) Patrimônio social - final do exercício (A + 3)
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
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Demonstração do ativo líquido por plano de benefícios - plano básico
31 de dezembro de 2012 e 2011 (em milhares de reais)
Descrição

31/12/12

31/12/11

Variação (%)

818.719
39
404
818.276
116
18.252
797.816
46
2.046

725.149
8
586
724.555
87
65
722.319
2.084

13
388
(31)
13
33
27.980
10
100
(2)

2. Obrigações
Operacional

795
795

829
829

(4)
(4)

3. Fundos não previdenciais
Fundos administrativos

404
404

586
586

(31)
(31)

5. Ativo líquido (1-2-3)
Provisões matemáticas
Superávit/déficit técnico
Fundos previdenciais

817.520
789.754
26.173
1.593

723.734
722.421
1.313

13
9
100
21

1. Ativos
Disponível
Recebível
Investimento
Créditos privados e depósitos
Ações
Fundos de investimentos
Derivativos
Investimentos imobiliários

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
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Demonstração do ativo líquido por plano de benefícios - plano suplementar
31 de dezembro de 2012 e 2011 (em milhares de reais)
Descrição

31/12/12

31/12/11

Variação (%)

256.403
28
200
256.175
86
13.395
242.660
34

212.781
8
463
212.310
60
45
212.205
100

21
250
(57)
21
43
29.667
14

28
28

74
74

(62)
(62)

3. Fundos não previdenciais
Fundos administrativos

200
200

463
463

(57)
(57)

5. Ativo líquido (1-2-3)
Provisões matemáticas
Superávit/déficit técnico
Fundos previdenciais

256.175
255.252
79
844

212.244
211.798
66
380

21
21
20
122

1. Ativos
Disponível
Recebível
Investimento
Créditos privados e depósitos
Ações
Fundos de investimentos
Derivativos
2. Obrigações
Operacional

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
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Demonstração da mutação do ativo líquido - plano básico
31 de dezembro de 2012 e 2011 (em milhares de reais)
Descrição

31/12/12

31/12/11

Variação (%)

723.734

665.384

9

1. Adições
(+) Contribuições previdenciais
(+) Resultado positivo dos investimentos - gestão previdencial

142.516
7.906
134.610

107.760
8.660
99.100

32
(9)
36

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

(48.730)
(48.252)
(478)

(49.410)
(48.752)
(658)

(1)
(1)
(27)

93.786
67.333
280
26.173

58.350
58.712
(362)
-

61
15
(177)
100

817.520

723.734

13

404
404

586
586

(31)
(31)

A) Ativo líquido - início do exercício

3. Acréscimo/decréscimo no ativo líquido (1 + 2)
(+/-) Provisões matemáticas
(+/-) Fundos previdenciais
(+/-) Superávit/(déficit) técnico do exercício
B) Ativo líquido - final do exercício (A + 3 )
C) Fundos não previdenciais
(+/-) Fundos administrativos
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
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Demonstração da mutação do ativo líquido - plano suplementar
31 de dezembro de 2012 e 2011 (em milhares de reais)
Descrição

31/12/12

31/12/11

Variação (%)

212.244

189.213

12

1. Adições
(+) Contribuições previdenciais
(+) Resultado positivo dos investimentos - gestão previdencial

49.491
17.459
32.032

29.810
15.649
14.161

66
12
126

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

(5.560)
(5.288)
(272)

(6.779)
(6.154)
(625)

(18)
(14)
(56)

3. Acréscimo/decréscimo no ativo líquido (1 + 2)
(+/-) Provisões matemáticas
(+/-) Fundos previdenciais
(+/-) Superávit/(déficit) técnico do exercício

43.931
43.454
464
13

23.031
23.403
(379)
7

91
86
(222)
86

256.175

212.244

21

200
200

463
463

(57)
(57)

A) Ativo líquido - início do exercício

B) Ativo líquido - final do exercício (A + 3 )
C) Fundos não previdenciais
(+/-) Fundos administrativos
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
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Demonstração do plano de gestão administrativa consolidada
31 de dezembro de 2012 e 2011 (em milhares de reais)
Descrição

31/12/12

31/12/11

Variação %

1.049

736

43

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

2.867
2.867
947
1.854
66
-

3.385
3.385
1.283
1.987
110
5

(15)
(15)
(26)
(7)
(40)
(100)

2. Despesas administrativas
2.1. Administração previdencial
Treinamentos/congressos e seminários
Serviços de terceiros
Despesas gerais
Outras despesas

3.312
1.261
19
969
273
-

3.072
1.085
4
786
292
3

8
16
375
23
(7)
(100)

1.854
1.832
22

1.987
1.963
24

(7)
(7)
(8)

197

-

100

(445)
(445)

313
313

(242)
(242)

604

1.049

(42)

A) Fundo administrativo do exercício anterior

2.2. Administração dos investimentos
Serviços de terceiros
Despesas gerais
2.4. Reversão de recursos para o plano de benefícios
4. Sobra/insuficiência da gestão administrativa (1-2)
5. Constituição/reversão do fundo administrativo (4)
B) Fundo administrativo do exercício atual (A + 5)
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
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Demonstração do plano de gestão administrativa - plano básico
31 de dezembro de 2012 e 2011 (em milhares de reais)
Descrição

31/12/12

31/12/11

Variação %

586

471

24

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

1.624
1.624
497
1.088
39
-

1.967
1.967
658
1.241
65
3

(17)
(17)
(24)
(12)
(40)
(100)

2. Despesas administrativas
2.1. Administração previdencial
2.1.1. Despesas comuns
2.1.2. Despesas específicas
Serviços de terceiros
Despesas gerais
Outras despesas

1.806
698
499
199
57
142
-

1.852
611
441
170
23
144
3

(2)
14
13
17
148
(1)
(100)

1.088
1.045
43
43
20

1.241
1.150
91
91
-

(12)
(9)
(53)
(53)
100

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

(182)

115

(258)

5. Constituição/reversão do fundo administrativo (4)

(182)

115

(258)

404

586

(31)

A) Fundo administrativo do exercício anterior

2.2. Administração dos investimentos
2.2.1. Despesas comuns
2.2.2. Despesas específicas
Serviços de terceiros
2.3. Reversão de recursos para o plano de benefícios

B) Fundo administrativo do exercício atual (A + 5 )
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
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Demonstração do plano de gestão administrativa - plano suplementar
31 de dezembro de 2012 e 2011 (em milhares de reais)
Descrição

31/12/12

31/12/11

Variação %

463

265

75

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

1.243
1.243
450
766
27
-

1.418
1.418
625
746
45
2

(12)
(12)
(28)
3
(40)
(100)

2. Despesas administrativas
2.1. Administração previdencial
2.1.1. Despesas comuns
2.1.2. Despesas específicas
Serviços de terceiros
Despesas gerais

1.506
563
443
120
33
87

1.220
474
377
97
17
80

23
19
18
24
94
9

766
730
36
36
177

746
732
14
14
-

3
(0)
157
157
100

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

(263)

198

(233)

5. Constituição/reversão do fundo administrativo (4)

(263)

198

(233)

200

463

(57)

A) Fundo administrativo do exercício anterior

2.2. Administração dos investimentos
2.2.1. Despesas comuns
2.2.2. Despesas específicas
Serviços de terceiros
2.3. Reversão de recursos para o plano de benefícios

B) Fundo administrativo do exercício atual (A + 5)
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
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Demonstração das obrigações atuariais por plano de benefícios - plano básico
31 de dezembro de 2012 e 2011 (em milhares de reais)
Descrição

31/12/12

31/12/11

Variação %

Patrimônio de cobertura do plano (1 + 2)

815.927

722.421

13

1. Provisões matemáticas
1.1. Benefícios concedidos
Contribuição definida
Benefício definido
1.2. Benefícios a conceder
Contribuição definida
Saldo de contas - parcela patrocinadores/instituidores
Saldo de contas - parcela participantes
Benefício definido
1.3. (-) Provisões matemáticas a constituir
(-) Déficit equacionado
(-) Patrocinador (es)

789.754
549.749
127.904
421.845
240.005
217.089
188.409
28.680
22.916
-

722.421
525.329
113.881
411.448
207.065
190.058
162.761
27.297
17.007
(9.973)
(9.973)
(9.973)

9
5
12
3
16
14
16
5
35
(100)
(100)
(100)

26.173
26.173
26.173
26.173

-

100
100
100
100

2. Equilíbrio técnico
2.1. Resultados realizados
Superávit técnico acumulado
Reserva de contingência
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
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Demonstração das obrigações atuariais por plano de benefícios - plano suplementar
31 de dezembro de 2012 e 2011 (em milhares de reais)
Descrição

31/12/12

31/12/11

Variação %

Patrimônio de cobertura do plano (1 + 2)

255.331

211.864

21

1. Provisões matemáticas
1.1. Benefícios concedidos
Contribuição definida
Benefício definido
1.2. Benefícios a conceder
Contribuição definida
Saldo de contas - parcela patrocinadores/instituidores
Saldo de contas - parcela participantes

255.252
33.400
31.775
1.625
221.852
221.852
98.188
123.664

211.798
28.762
27.279
1.483
183.036
183.036
81.758
101.278

21
16
16
10
21
21
20
22

79
79
79
79

66
66
66
66

20
20
20
20

2. Equilíbrio técnico
2.1. Resultados realizados
Superávit técnico acumulado
Reserva de contingência
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
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Notas explicativas

Notas explicativas às demonstrações contábeis
31 de dezembro de 2012 e 2011 (em milhares de reais)
1. Contexto operacional
A PRhosper - Previdência Rhodia é uma Entidade Fechada de
Previdência Complementar (EPFC ou “PRhosper”) sem fins lucrativos, constituída em 19 de dezembro de 1979, regida especialmente por seu estatuto e pelas disposições da Lei Complementar
nº 109, de 29 de maio de 2001, e demais regras regulamentares.
A Entidade é dotada de autonomia administrativa, tendo como
finalidade complementar os benefícios previdenciários oficiais
e promover o bem-estar dos empregados das empresas do Grupo Rhodia no Brasil e outras sociedades que compõem o seu
complexo industrial.
A partir de janeiro de 2001 a Entidade teve suas características alteradas para contribuição definida. A entidade administra
dois planos de benefícios - Plano Básico e Plano Suplementar
- que proporcionam aos participantes diferentes modalidades
de constituição da poupança previdenciária e de recebimento
dos benefícios.

As patrocinadoras Aventis Cropscience, Aventis Animal Nutrition, Rhodia-Ster Fibras e Resinas Ltda., e Rhodiaco Indústrias
Químicas Ltda., solicitaram a retirada do patrocínio do plano de
benefício da PRhosper, cujos saldos remanescentes das provisões matemáticas de seus planos estão classificados em fundos Gestão previdencial (Nota 10).
Em 1º de outubro de 2002, as patrocinadoras Rhodia-ster S.A.
e Rhodiaco Indústrias Químicas Ltda., que também deixaram
de representar investimentos da Rhodia Brasil Ltda., solicitaram a quebra de solidariedade. Em 1º de julho de 2003 as patrocinadoras Rhodia-ster S.A. e Rhodiaco Indústrias Químicas
Ltda. solicitaram a retirada do PRhosper, sendo que o processo
referente a esta retirada foi protocolado na Secretaria de Previdência Complementar (SPC) em 6 de julho de 2004. Em 30
de maio de 2005 o processo de retirada foi homologado pela
SPC. Sendo assim, os valores remanescentes relativos às suas
reservas e fundos estão classificados em Fundos - Gestão previdencial (Nota 10).
Em 01 de julho de 2012 e 2011 a entidade apresentava a seguinte quantidade de participantes:

Plano

Plano Básico
Plano Suplementar
Total

PRhosper Relatório Anual 2012

Ativos
2012

2011

Assistidos
2012
2011

2.888
2.198
5.086

3.003
2.226
5.229

1.378
138
1.516

1.411
131
1.542

Total
2012

2011

4.266
2.336
6.602

4.414
2.357
6.771
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2. Apresentação das demonstrações contábeis
As demonstrações contábeis estão apresentadas em atendimento às disposições legais dos órgãos normativos e reguladores das atividades das EFPC, especificamente a Resolução
CNPC nº 08, de 31 de outubro de 2011, Instrução Normativa
MPS/SPC nº 34, de 24 de setembro de 2009, Instrução PREVIC
nº 5, de 08 de setembro de 2011 e Resolução CFC nº 1.272, de
22 de janeiro de 2010 que aprova a NBC TE 11, e as práticas
contábeis brasileiras.
Essas diretrizes não requerem a divulgação em separado de ativos e passivos de curto prazo e de longo prazo, nem a apresentação da Demonstração do Fluxo de Caixa. A estrutura da planificação contábil padrão das EFPC reflete o ciclo operacional de
longo prazo da sua atividade, de forma que a apresentação de
ativos e passivos, observadas às gestões previdências, assistencial (quando aplicável) e administrativa e o fluxo dos investimentos, proporcione informações mais adequadas, confiáveis e
relevantes do que a apresentação em circulante e não circulante, em conformidade com o item 63 da NBC TG 26 (NBC T 19.27).
As demonstrações contábeis da Entidade são apresentadas na
estrutura de gestão individualizada, considerando os registros
contábeis em gestões (Previdencial e Administrativa) e o Fluxo dos Investimentos, que é comum às Gestões Previdencial e
Administrativa, segundo a natureza e a finalidade das transações, formando um conjunto de informações que caracterizam
as atividades destinadas à realização das funções da Entidade:
• Gestão previdencial - atividade de registro e de controle das contribuições, dos benefícios e dos institutos
previstos no artigo 14 da Lei complementar nº 109, de
29 de maio de 2001, bem como do resultado do plano de
benefícios de natureza previdenciária;
• Gestão administrativa - atividade de registro e de controle inerentes à administração dos planos de benefícios;

As práticas contábeis adotadas estão resumidas em:
a) Apuração do resultado
O resultado do exercício é apurado pelo regime de competência. Adicionalmente, as contribuições de auto-financiados, vinculados a planos de benefícios do tipo contribuição definida,
são registradas em regime de caixa.
b) Ativo realizável
• Gestão previdencial - o realizável previdencial é apurado
em conformidade com o regime de competência, estando representados pelos valores e pelos direitos da Entidade, relativos às contribuições das patrocinadoras, dos participantes.
As contribuições de autopatrocinados são registradas pelo
regime de caixa, por ocasião do recebimento e em concordância com as regras definidas nos regulamentos dos planos
de benefícios.
• Investimentos - conforme estabelecido pela Resolução do
CGPC nº 4 de 30 de janeiro de 2002, alterada pela Resolução
CGPC nº 22 de 25 de setembro de 2006, as entidades fechadas
de previdência complementar passaram, a partir de 1º de janeiro de 2002, a proceder a avaliação e classificação contábil
dos títulos e valores mobiliários integrantes do portfólio da
gestão de investimentos - realizável segundo duas categorias,
a saber:
I. Títulos públicos e fundos de investimento
Estão registrados pelo valor de custo, acrescido dos rendimentos auferidos de forma pro rata até a data de encerramento do Balanço e deduzidos, quando aplicável, das
provisões para perdas, sendo classificados nas seguintes categorias:

3. Resumo das principais práticas contábeis

a) Títulos para negociação - quando adquiridos com o
propósito de serem negociados, independentemente do prazo a decorrer da data de aquisição, sendo avaliados pelo valor de mercado e seus efeitos reconhecidos na demonstração
do resultado do exercício;

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

b) Títulos mantidos até o vencimento - quando a intenção
da Administração, e considerando a capacidade financeira da
Entidade, é manter os títulos em carteira até o vencimento,
considerando prazos mínimos de vencimento e classificação
de risco do título, sendo avaliados pelo custo de aquisição,
acrescidos dos rendimentos auferidos, os quais impactam o
resultado do exercício.

• Investimentos - registro e controle referentes à aplicação
dos recursos de cada plano de benefício.

15
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• O valor de mercado dos títulos e valores mobiliários é
apurado com base em cotações divulgadas e estimativas
de valores de realização.
• Os valores a receber ou a pagar decorrentes da venda ou
compra de ações estão registrados pelo valor de liquidação dessas operações.
As quotas de fundos de investimento são registradas ao seu valor de realização, obtido pelo valor da última quota disponível,
e os acréscimos ou decréscimos são registrados diretamente em
conta de resultado. As ações de empresas de capital aberto são
registradas ao seu valor de mercado e a variação reconhecida
diretamente no resultado do exercício. Os dividendos resultantes das aplicações em ações são reconhecidos no resultado, pelo
regime de competência.
II. Investimentos imobiliários
Demonstrados ao custo de aquisição e ajustado a valor de mercado por reavaliações efetuadas, suportadas por laudos técnicos, deduzidos das respectivas depreciações acumuladas. As
depreciações são calculadas pelo método linear, pelo prazo de
vida útil restante para os imóveis reavaliados.

Provisões matemáticas
Benefícios concedidos
Correspondem ao valor presente dos benefícios futuros a serem pagos aos participantes e beneficiários já em usufruto
do benefício de prestação continuada.
Benefícios a conceder
Correspondem ao valor presente dos benefícios a serem pagos aos participantes da geração atual que ainda não estão
em usufruto de benefícios de prestação continuada, líquido
dos valores presentes das contribuições futuras dos integrantes da geração atual.
Provisões matemáticas a constituir
Representa à parcela de provisão a constituir relativa aos empregados da Rhodia Brasil Ltda. e Rhodia Poliamida e Especialidades
Ltda., calculada em 31 de dezembro de 2012 equivalente ao valor, nesta data, relativo à provisão matemática total em excesso
ao ativo líquido do Plano Básico, a ser integralizada conforme
disposto na Nota 8 provisões matemáticas.
e) Fundos

c) Exigível operacional
São demonstrados os valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias incorridos. São registradas as obrigações decorrentes de pagamento de benefícios aos participantes, prestação
de serviços por terceiros, obrigações tributárias e provisões de
folha de pagamento e respectivos encargos.

Gestão previdencial
O Fundo da gestão previdencial é constituído principalmente
pelos recursos relativos às retiradas de patrocínio, cujos participantes ainda não foram localizados para efetuar os resgates
ou cujos participantes decidiram permanecer no plano, conforme previsto nos respectivos Termos de Retirada e homologados
pela PREVIC (antiga Secretaria de Previdência Complementar SPC) em 16/12/2003, 18/12/2003, 30/05/2005 e 15/08/2005.

d) Exigível atuarial

Gestão administrativa

As provisões matemáticas dos planos de benefícios são determinadas em bases atuariais, pelo, e sob a responsabilidade do
consultor atuarial externo, contratado pela Entidade, apresentados no Parecer Atuarial e Demonstrativo Atuarial (DA)
e representam os compromissos acumulados no encerramento
do exercício quanto aos benefícios concedidos e a conceder
relativos aos participantes e beneficiários.

Este programa recebe valores transferidos da gestão de investimentos, relativos ao resultado das aplicações do fundo administrativo disponível e ao custeio das taxas de administração
dos investimentos, além dos valores transferidos da gestão previdencial para cobertura das despesas administrativas.
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f) Plano de Gestão Administrativa (PGA)

h) PIS e COFINS

Os registros das operações administrativas são efetuados por
meio do Plano de Gestão Administrativa (PGA), que possui patrimônio próprio segregado dos planos de benefícios previdenciais.

São as contribuições calculadas às alíquotas de 0,65% para o PIS
e 4% para a COFINS, sobre as receitas administrativas conforme
Anexo III da Instrução Normativa nº 247, de 21 de novembro
de 2002 (receita bruta excluída, entre outros, dos rendimentos
auferidos nas aplicações financeiras destinadas a pagamentos de
benefícios de aposentadoria, pensão, pecúlio e de resgate).

O patrimônio do PGA é constituído pelas receitas e reembolsos
administrativos, deduzidas das despesas comuns e específicas
da administração previdencial, sendo as sobras ou insuficiências
administrativas alocadas ou revertidas ao fundo administrativo.
O saldo do fundo administrativo é segregado por plano de benefício previdencial, não caracterizando obrigações ou direitos
aos patrocinadores, participantes e assistidos dos planos.
As receitas administrativas da entidade são debitadas aos Planos
Previdenciais em conformidade com o plano de custeio vigente.
g) Imposto de renda
Em 29 de dezembro de 2004 foi sancionada a Lei n° 11.053,
que revogou a Medida Provisória nº 2.222, de 04 de setembro
de 2001, e introduziu alterações no sistema de tributação dos
planos de benefícios de caráter previdenciário.
Conforme previsto no artigo 5º dessa Lei, a partir de 01 de janeiro de 2005, ficaram dispensados a retenção na fonte e o pagamento em separado do imposto de renda sobre os rendimentos e ganhos auferidos nas aplicações de recursos das provisões,
reservas técnicas e fundos de planos de benefícios de entidade
de previdência complementar.

4. Custeio administrativo
As despesas administrativas previdenciais da Entidade são
custeadas exclusivamente com recursos do Fundo Administrativo, contabilizadas na Gestão Administrativa - Administração
Previdencial, e as despesas administrativas de investimentos
são custeadas diretamente pela rentabilidade dos Investimentos e registradas na Gestão Administrativa - Administração
dos Investimentos.
As despesas administrativas comuns aos planos são rateadas
nas proporções previamente determinadas.
5. Gestão administrativa
Registra os valores a receber decorrentes de operações da gestão administrativa.

Descrição

Gestão Administrativa
Outros Realizáveis(1)
Total

Plano Básico

Plano Suplementar

31/12/12
Total

3
3
3

-

3
3
3

31/12/11

7
7
7

(1) Refere-se a imposto de renda retido na fonte a compensar
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6. Investimentos
A Administração, por meio da Política de Investimentos que é revisada e aprovada anualmente pelo Conselho Deliberativo com
horizonte de cinco anos, determina diretrizes para direcionamento
da aplicação dos recursos garantidores das provisões matemáticas,
bem como para classificação de títulos e valores mobiliários.
a) Composição de investimentos
31/12/12
Descrição

Renda fixa
Créditos privados e depósitos
Fundos de investimentos
Renda variável
Ações no mercado à vista
Juros e dividendo a receber
Fundos de investimento em ações
Derivativos
Investimentos imobiliários
Locadas a patrocinadoras
Locadas a terceiros
Total
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31/12/11
Plano
básico

Plano
suplementar

PGA

Total

Total

748.858
116
748.742

206.728
86
206.642

723
723

956.309
202
956.107

846.632
148
846.484

67.372
18.107
145
49.074
46

49.447
13.289
106
36.018
34

-

116.819
31.396
251
85.092
80

89.340
110
89.230
-

2.046
1.023
1.023

-

-

2.046
1.023
1.023

2.084
1.046
1.038

818.276

256.175

723

1.075.174

938.056
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a) Composição de investimentos (continuação)
Descrição

Debêntures não conversíveis
Ações
Mercado de ações
Opções
Mercado de opções
Fundos de investimento
Referenciado
IPCA Defénse (*)
FI Titulos públicos - HSBC
Itaú Perfil RF FI
Wester Asser Sove V
Citisovereing selic
Itaú Soberano LP
BNP Paribas Splice DI FI
BNP Paribas Match DI FI
BNP Paribas Master DI FI
Itaú Inst Referenciado DI FI
BNP Targus FI Referenciado
Renda fixa
Inflation II FIC
Prev FIx
Western RF crédito privado
HSBC FI RF Lyon (**)
Stix FI - Itaú (**)
BNP Paribas Pré FI RF
BNP Paribas Master I
BNP Paribas RF FI
Western Asset Prev Inflação FI RF
BNP Inflação FI RF
Portifolio IMAB 5
Portifolio IMAB 5+
UBB Master IMAB 5+
UBB Master RF IMAB 5
WA Prev Inflação Implicita FI
WA Prev Inflation Total RF

2012
Valor de mercado / Saldo contábil

2011
Valor de mercado / Saldo contábil

202
31.647
31.647
80
80
1.041.199
300.174
164.726
38.327
10.553
723
20.736
65.109
599.557
135
31.812
29.225
112.635
289.095
10.092
53.196
7.674
9.203
13.803
2.075
1.654
38.958

148
110
110
935.714
239.914
125.360
2.186
19.524
1.190
58.227
10.601
9.330
13.496
519.509
3.659
22.700
56.777
95.670
266.872
6.806
15.333
17.032
7.710
6.988
275
19.687
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a) Composição de investimentos (continuação)
Descrição

2012
Valor de mercado / Saldo contábil

2011
Valor de mercado / Saldo contábil

85.092
24.304
39.491
21.297
56.376
16.798
4.581
19.379
15.618

89.230
20.813
16.643
31.340
20.434
87.061
46.761
8.998
4.862
26.440
-

1.073.128

935.972

Ações
Fundo de Investimento em Ações - HSBC
BNP ACE FI Ações
Legg Mason Prev IBRX ATIVO AÇÕES FI
UBB Previdência IBX
Multimercado
FI Fidelidade W - Unibanco
Itaú Unibanco Fidelidade W2 FI
WA Prev Structured Credit FIC FIM CP
Itaú Fidelidade T FIM
IU Fidelidade W3 FIM
Active Fix IB
Total

(**) Trata-se de fundos exclusivos, cujas carteiras estão compostas conforme abaixo:
Apresentamos a seguir a composição analítica por classificação
dos títulos que compõem a carteira.
I. Títulos mantidos até o vencimento
Descrição
IPCA Defénse (*)
Total

2012
Custo contábil
164.726
164.726

(*) Trata-se de fundo exclusivo, cuja carteira está composta conforme abaixo:
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2011
Custo contábil
125.360
125.360
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Apresentamos a seguir a abertura dos fundos exclusivos e a
classificação por vencimento dos títulos de renda fixa e renda
variável que compõem a carteira de investimento da entidade:
Descrição
Letras Financeiras (LF-I)
Letras Financeiras
do Tesouro Nacional (LFT)
Notas do Tesouro Nacional (NTN-B)
Notas do Tesouro Nacional (NTN-F)
Debêntures
Depósito/valores a pagar/receber

Privada

Sem
vencimento
-

Vencimento
até 12 meses
-

Vencimento
após 12 meses
6.244

6.244

Pública

-

104

27

131

Pública
Pública
Privada
Privada

(10)

15.569
-

118.003
22.004
2.785
-

133.572
22.004
2.785
(10)

(10)

15.673

149.063

164.726

Natureza

Total

Total

II. Títulos para negociação
Descrição
HSBC FI RF Lyon (*)
Stix FI - Itaú (*)
Total

2012
Custo contábil
112.635
289.095

2011
Custo contábil
95.670
266.872

401.730

362.542

(*) Tratam-se de fundos exclusivos, cujas carteiras estão compostas conforme abaixo:

Apresentamos a seguir a abertura dos fundos exclusivos e a
classificação por vencimento dos títulos de renda fixa e renda
variável que compõem a carteira de investimento da entidade:
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Descrição
Letras do Tesouro Nacional (LTN)
Letras Financeiras
do Tesouro Nacional (LFT)
Notas do Tesouro Nacional (NTN-B)
Notas do Tesouro Nacional (NTN-C)
CDBs
Letras Financeiras (LF-I)
Debêntures
DPGE
Cotas de fundos (Ref DI Cash II)
Opções
Swaps
Operação Compromissada
Depósito/Valores a pagar/receber
Total

Pública

Sem
vencimento
-

Vencimento
até 12 meses
-

Vencimento
após 12 meses
466

Pública

-

30.245

7.927

38.172

Pública
Pública
Privada
Privada
Privada
Privada
Privada
Privada
Privada
Privada
Privada

4.212
10

3.575
6.378
636
134
1.584
-

175.406
132.928
28.457
8.629
1.073
70
-

175.406
132.928
3.575
34.835
9.265
1.073
4.212
134
70
1.584
10

4.222

42.522

354.956

401.730

Natureza

Total
466

b) Investimentos imobiliários
Descrição
Plano básico

31/12/12
Total

31/12/11
Total

Edificações
Locadas a patrocinadoras (1)
Custo e reavaliações
Depreciação acumulada
Locadas a terceiros (2)
Custo e reavaliações
Depreciação acumulada

1.023
1.052
(29)
1.023
1.044
(21)

1.023
1.052
(29)
1.023
1.044
(21)

1.046
1.052
(6)
1.038
1.043
(5)

Total

2.046

2.046

2.084

(1) O imóvel locado a patrocinadoras localizado na Avenida Maria Coelho Aguiar, nº 215 - Bloco “B” - São Paulo (SP), composto por uma loja no subsolo, e 24 vagas de garagem cobertas, localizadas no Bloco B, rampas 1 e 5, foi reavaliado em
setembro de 2011 pela Câmara de Consultores Imobiliários Ltda. - CRECI nº 18.457, utilizando o método comparativo de dados do mercado, conforme os preceitos da NBR 14653 da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e seu impacto no
resultado do exercício foi de R$570.
(2) O imóvel locado a terceiros localizado na Avenida Maria Coelho Aguiar, nº 215 - Bloco “B” - São Paulo (SP), composto por
um pavimento de escritórios, com área útil de 2.844,05 m2, sendo 14,72 % ou 571,50 m2 de propriedade da PRhosper, foi
reavaliado em maio de 2011 pela Engeval Engenharia de Avaliações - utilizando o método comparativo de dados do mercado,
conforme os preceitos da NBR 14653 da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e seu impacto no resultado do
exercício foi de R$371.
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7. Exigível operacional
Descrição
Plano Básico

Plano Suplementar

31/12/12
Total

31/12/11
Total

Gestão Previdencial
Benefícios a pagar
Retenções sobre folha benefícios
Valores a pagar
Gestão Administrativa
Obrigações c/ serv. de terceiros
Retenções a recolher

735
734
1
125
102
23

28
28
87
78
9

763
762
1
212
180
32

819
67
751
1
239
204
35

Total

860

115

975

1.058

8. Provisões matemáticas
a) Composição das provisões matemáticas
As provisões matemáticas foram calculadas por atuários, cujos
pareceres evidenciam o cumprimento às normas de atuária
pertinentes, considerando-se as características peculiares do
Estatuto e dos Regulamentos dos planos de benefícios e incluem os compromissos correspondentes aos participantes que
já adquiriram direitos.
A movimentação das provisões matemáticas durante o exercício
de 2012 pode ser resumida como segue:
Descrição
Benefícios Concedidos
Plano Básico
Plano Suplementar
Benefícios a Conceder
Plano Básico
Plano Suplementar
(-) Provisões Matemáticas a Constituir (1)
Plano Básico
Total

Saldos em 31/12/11
554.091
525.329
28.762
390.101
207.065
183.036
(9.973)
(9.973)

Constituição/(Reversão)
29.058
24.420
4.638
71.756
32.940
38.816
9.973
9.973

Saldos em 31/12/12
583.149
549.749
33.400
461.857
240.005
221.852
-

934.219

110.787

1.045.006

(1) Em função dos ganhos financeiros no decorrer de 2012, o patrimônio de cobertura do plano é suficiente para fazer frente ao
total do valor atual dos benefícios futuros do plano. Com isso fica extinta no encerramento de 2012 o Déficit Equacionado.
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b) Premissas e hipóteses atuariais
Os cálculos das provisões matemáticas consideram as seguintes
premissas e hipóteses atuariais e econômicas:
Descrição

2011
Plano Básico

Plano Suplementar

5,5%
3%
0%

5,5%
3%
0%

98%
98%

98%
98%

AT-83
IAPB-57
Mercer Disability
Mercer Service

AT-83
IAPB-57
Não Aplicável
Não Aplicável

Saldos em 31/12/11
66
66

Superávit /(Déficit)
26.186
26.173
13

Saldos em 31/12/12
26.252
26.173
79

66

26.186

26.252

Taxa real anual de juros
Projeção de crescimento real de salário
Projeção de crescimento real dos benefícios do plano
Fator de determinação do valor real ao longo do tempo
Salários
Benefícios do plano
Fator de capacidade para os benefícios
Tábua de mortalidade geral
Tábua de mortalidade de inválidos
Tábua de entrada em invalidez
Tábua de Rotatividade
9. Equilíbrio técnico
Descrição
Reserva de Contingência
Plano Básico
Plano Suplementar
Total
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10. Fundos
Descrição
Saldos em 31/12/11 Constituição/(Reversão) Saldos em 31/12/12
Fundos Previdenciais
1.693
744
2.437
Plano Básico
1.313
280
1.593
Reversão de saldo por exigência regulamentar (1)
159
184
343
Outros - Previsto em nota técnica atuarial (2)
1.154
96
1.250
Plano Suplementar
380
464
844
Reversão de saldo por exigência regulamentar (1)
172
435
607
Outros - Previsto em nota técnica atuarial (2)
208
29
237
Fundos Administrativos
1.049
(445)
604
Plano Básico
586
(182)
404
Plano Suplementar
463
(263)
200
Total

2.742

299

3.041

(1) O Fundo de Reversão no valor de R$343 do Plano Básico e R$607 do Plano Suplementar, poderá ser utilizado durante o exercício de 2013 para compensação de contribuições futuras de patrocinadora, conforme estabelecido nos regulamentos dos planos.
(2) Em atendimento ao disposto no Artigo 5º da Resolução CGPC nº 26/2008, o Fundo de Retirada de R$1.250 do Plano Básico e R$237
do Plano Suplementar foram alocados na subconta do fundo previdencial“Outros - Previsto em Nota Técnica Atuarial”foi constituído
pelos compromissos individuais referentes aos processos de retirada de patrocínio já aprovados pela PREVIC e ainda pendentes de
pagamento, referentes às patrocinadoras: Rhodia - Ster Fibras e Resinas Ltda., Rhodiaco Indústrias Químicas Ltda., e Aventis Crop Ltda.
a) Fundos previdenciais - incluem os valores das Reservas Técnicas relativas aos remanescentes das Patrocinadoras que solicitaram retiradas de patrocínio (Aventis Cropscience Brasil Ltda.
Rhodia - Ster Fibras e Resinas Ltda., Rhodiaco Indústrias Químicas Ltda.). Tais valores encontram-se contabilizados no Fundo da
gestão previdencial, uma vez que todos os processos de retirada das Patrocinadoras mencionadas já foram homologados pela
PREVIC (antiga Secretaria de Previdência Complementar - SPC).
b) Fundos administrativos - constituído das sobras dos recursos provenientes das contribuições da patrocinadora e do resultado dos investimentos alocados no programa administrativo
em relação aos gastos efetivos.
11. Partes Relacionadas
As partes relacionadas da PRhosper podem ser assim consideradas: os Participantes, as Patrocinadoras Rhodia Brasil Ltda. e
Rhodia Poliamida e Especialidades Ltda., cujo relacionamento
ocorre por intermédio de Convênio de Adesão para oferecimento do Plano Básico e Plano Suplementar para os seus empregados e Dirigentes; e seus administradores, compostos pelos Membros do Conselho Deliberativo e Diretoria Executiva,
assim como pelos membros do Conselho Fiscal da Entidade,
cujas atribuições e responsabilidades estão definidas no Estatuto Social da PRhosper.

12. Eventos subsequentes
Em 23 de janeiro de 2013 foi publicado no Diário Oficial da
União, a Resolução CNPC nº 9, de 29 de novembro de 2012,
alterou o subitem 2.4 e o item 4 do Regulamento Anexo à Resolução nº 18 do CGPC, estabelecendo:
a) redução gradual de 0,25 ao ano (de 2013 a 2018) na taxa
máxima de juros permitida nas projeções atuariais. Dessa forma, a taxa máxima de desconto para apuração do valor presente dos fluxos de contribuições e benefícios que em 2012 é de
6% a.a. (ou seu equivalente mensal) passa a ser de 5,75% em
2013; 5,50% em 2014; 5,25% em 2015; 5,00% em 2016; 4,75%
em 2017; e 4,50% a partir de 2018;
b) a taxa real de juros para cada plano de benefícios (que não
pode superar os percentuais acima mencionados) deverá ser
justificada pela EFPC com base em estudos técnicos que comprovem a aderência das hipóteses de rentabilidade dos investimentos ao plano de custeio e ao fluxo futuro de receitas de
contribuições e de pagamento de benefícios.
Valeria Bernasconi
Diretor Superintendente - CPF: 031.719.218-39		
		
Reginaldo José Camilo
Contador - CRC: 1SP 114.497/O-9 - CPF: 859.338.648-20
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Parecer do Conselho fiscal

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA
DO CONSELHO FISCAL

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA
DO CONSELHO FISCAL

REALIZADA EM 25 DE FEVEREIRO DE 2013

REALIZADA EM 25 DE MARÇO DE 2013

Ata 02/2013

Ata 03/2013

Aos vinte e cinco dias do mês de fevereiro do ano de 2013, às
10 horas, na sede da Sociedade, reuniu-se o Conselho Fiscal
da PRhosper - Previdência Rhodia. Na qualidade de Presidente da Mesa, assumiu a direção o Conselheiro Presidente deste
Conselho Fiscal, Sr. Rubens André Bueno, que indicou a mim,
Victor Batista Muniz, para secretariá-los. Instalada a reunião,
por determinação do Sr. Presidente, procedi à leitura da Ordem
do Dia, devendo os Srs. Conselheiros discutir e deliberar sobre o
discutir e deliberar sobre os seguintes itens:

Aos 25 dias do mês de março do ano de 2013, às 10 horas, na sede da Sociedade, reuniu-se o Conselho Fiscal da
PRhosper - Previdência Rhodia. Na qualidade de Presidente da
Mesa, assumiu a direção o membro Presidente deste Conselho
Fiscal, Sr. Rubens André Bueno, que indicou a mim, Marina Pisaneschi, para secretariá-los. Instalada a reunião, por determinação
do Sr. Presidente, procedi à leitura da Ordem do Dia, devendo
os Srs. Conselheiros discutir e deliberar sobre os seguintes itens:

a) Resultados obtidos na Avaliação Atuarial de 31 de dezembro 2012 dos Planos Básico e Suplementar e níveis de
contribuição recomendados para o exercício subsequente
Em discussão o item da Ordem do Dia, o Sr. Presidente submeteu
à apreciação do Conselho Fiscal os principais resultados obtidos
na Avaliação Atuarial de 31 de dezembro de 2012, dos Planos
Básico e Suplementar da Entidade, elaborada pela consultoria
Towers Watson, constantes do Demonstrativo Atuarial - DA de
encerramento do exercício de 2012, após o que, o Conselho Fiscal deliberou consignar parecer favorável ao plano de custeio
proposto. Os documentos foram rubricados pelos presentes e
anexados à presente ata. Como nada mais houvesse a tratar
e ninguém fizesse uso da palavra, determinou o Sr. Presidente
fosse lavrada esta ata, a qual, lida e achada conforme, foi por
todos assinada.
São Paulo, 25 de fevereiro de 2013
Rubens Andre Bueno
Presidente da Mesa				
Victor Batista Muniz
Secretário
Marina Pisaneschi
Conselheira

a) Demonstrações Contábeis, relativas ao exercício findo
em 31 de dezembro de 2012, compostas de Balanço Patrimonial Consolidado, Demonstração da Mutação do Patrimônio
Social – DMPS (consolidada), Demonstração do Ativo Líquido
por Plano de Benefícios - DAL, Demonstração da Mutação do
Ativo Líquido (consolidada) - DMAL, Demonstração da Mutação
do Ativo Líquido (Plano) - DMAL, Demonstração do Plano de
Gestão Administrativa (consolidada) - DPGA, Demonstração do
Plano de Gestão Administrativa (Plano) - DPGA, Demonstração
das Obrigações Atuariais do Plano - DOAP e respectivas Notas
Explicativas. Na conformidade da Ordem do Dia, o Conselho Fiscal, por unanimidade, deliberou consignar parecer favorável
às Demonstrações Contábeis consolidadas, relativas ao exercício
findo em 31/12/2012, apresentadas pela Diretoria Executiva da
Entidade, as quais foram devidamente apreciadas por auditores
independentes, conforme Parecer que delas faz parte integrante. Como nada mais houvesse a tratar e ninguém fizesse uso da
palavra, determinou o Sr. Presidente fosse lavrada esta ata, a
qual, lida e achada conforme, foi por todos assinada.
São Paulo, 25 de março de 2013.
Rubens Andre Bueno
Presidente da Mesa		
Marina Pisaneschi
Secretário
Victor Batista Muniz
Conselheiro
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ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
DO CONSELHO DELIBERATIVO

ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA
DO CONSELHO DELIBERATIVO

REALIZADA EM 26 DE FEVEREIRO DE 2013

REALIZADA EM 26 DE MARÇO DE 2013

Ata 04/2013

Ata 05/2013

Aos vinte e seis dias do mês de fevereiro do ano de 2013, às 9
horas,, na sede da Sociedade, reuniu-se a maioria dos membros
do Conselho Deliberativo da PRhosper - Previdência Rhodia. Na
qualidade de Presidente da Mesa, assumiu a direção dos trabalhos o Conselheiro Presidente, Sr. Osni de Lima que indicou a
mim, Pedro Luiz Ferreira de Mattos, para secretariá-los, tendo
como convidados os Srs. Helio Okuma e Tarciso Nogueira, ambos
atuários da empresa Towers Watson. Instalada a reunião, por determinação do Sr. Presidente, procedi a leitura da Ordem do Dia:

Aos vinte e seis dias do mês de março do ano de 2013, às 9
horas, na sede da Sociedade, reuniu-se o Conselho Deliberativo
da PRhosper - Previdência Rhodia. Na qualidade de Presidente
da Mesa, assumiu a direção dos trabalhos o Conselheiro Presidente, Sr. Osni de Lima que indicou a mim, Pedro Luiz Ferreira
de Mattos, para secretariá-lo. Instalada a reunião, por determinação do Sr. Presidente, procedi a leitura da Ordem do Dia:

a) Resultados obtidos na Avaliação Atuarial de 31 de dezembro 2012 dos Planos Básico e Suplementar e níveis de
contribuições recomendadas para o exercício subsequente
Colocado em discussão a pauta da Ordem do Dia, os Srs. Hélio e
Tarciso tomaram a palavra apresentando os resultados da avaliação atuarial referente ao encerramento de 2012. Os Srs. Conselheiros debateram amplamente os resultados decorrentes das
hipóteses atuariais previamente selecionadas. Os Srs. Atuários
apresentaram as propostas de alterações na forma de cobrança
(i) das despesas administrativas das Patrocinadoras a qual passará
a ser cobrado em valor mensal fixo em Reais e não mais em percentual da folha de salários, para melhor aderência ao Plano de
Custeio da Entidade (ii) das despesas administrativas atribuídas
aos participantes autopatrocinados, de percentual sobre a folha
de salário para percentual sobre a contribuição efetiva (taxa de
carregamento), tornando mais justa a contribuição em função
do aporte de cada participante. Foi proposto ainda a alteração
da data de inicio do Plano de Custeio do exercício atual, o qual
terá vigência de Abril 2013 até Março 2014, sendo a partir desta
data alterado anualmente sempre no mês de Abril. Após tomar
conhecimento do conteúdo da documentação, e das propostas, o
Conselho aprovou o seu inteiro teor, destacando-se, em especial,
os níveis das contribuições das Patrocinadoras à Entidade, propostos para o exercício de 2013. Os documentos foram rubricados pelos presentes e anexados à presente ata. Como nada mais
houvesse a tratar e ninguém fizesse uso da palavra, determinou
o Sr. Presidente fosse lavrada esta Ata, a qual, lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2013.
Osni de Lima
Presidente da Mesa				
Pedro Luiz Ferreira de Mattos
Secretário
Membros do Conselho Deliberativo
Nelson Aquino Filho			
Vilien José Soares
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a) Demonstrações Contábeis, relativas ao exercício findo em
31 de dezembro de 2012, compostas de Balanço Patrimonial
Consolidado, Demonstração da Mutação do Patrimônio Social –
DMPS (consolidada), Demonstração do Ativo Líquido por Plano
de Benefícios - DAL, Demonstração da Mutação do Ativo Líquido
(consolidada) - DMAL, Demonstração da Mutação do Ativo Líquido
(Plano) - DMAL, Demonstração do Plano de Gestão Administrativa
(consolidada) - DPGA, Demonstração do Plano de Gestão Administrativa (Plano) - DPGA, Demonstração das Obrigações Atuariais
do Plano - DOAP e respectivas Notas Explicativas. Em discussão a
Ordem do Dia, o Sr. Presidente submeteu à apreciação e aprovação
dos Srs. Conselheiros, os documentos citados, apresentados pela
Diretoria-Executiva, destacando que as Demonstrações Contábeis
submetidas foram devidamente apreciadas por auditores independentes, conforme Parecer integrante daquelas Demonstrações,
assim como examinadas pelo Conselho Fiscal da Entidade, em
Reunião Ordinária de 25 de março de 2013. Discutido o assunto,
o Conselho deliberou, por unanimidade, após detalhado exame,
aprovar, sem restrições, as Demonstrações Contábeis e respectivas
Notas Explicativas e, em decorrência, considerando o fato de que
sobre as mesmas registra-se parecer favorável dos auditores independentes e do Conselho Fiscal, exonerar de responsabilidade
sobre as contas do exercício, os membros da Diretoria Executiva
da Entidade. Os documentos objeto das deliberações, supra mencionados da Ordem do Dia, foram devidamente rubricados em via
original pelos Srs. Conselheiros e ficarão arquivados na Entidade.
Como nada mais houvesse a tratar e ninguém fizesse uso da palavra, determinou o Sr. Presidente fosse lavrada esta Ata, a qual, lida
e achada conforme, foi assinada por todos os presentes.
São Paulo, 26 de março de 2013
Osni de Lima
Presidente da Mesa				
Pedro Luiz Ferreira de Mattos
Secretário
Membros do Conselho Deliberativo
Nelson Aquino Filho			
Vilien José Soares
Marcio Antonio Cardoso da Silva
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manifestação do conselho deliberativo

Ata de Reunião Extraordinária
da Diretoria Executiva

Ata de Reunião Ordinária
da Diretoria Executiva

Realizada em 22 de Fevereiro de 2013

Realizada em 22 de Março de 2013

ata 01/2013

ata 02/2013

Aos vinte e dois dias do mês de fevereiro do ano de 2013, às 9
horas, na sede da Sociedade, reuniu-se a Diretoria Executiva da
PRhosper - Previdência Rhodia. Na qualidade de Presidente da
Mesa, assumiu a direção dos trabalhos a Diretora Superintendente, Sra Valeria Bernasconi que indicou a mim, Marcelo Vito
Figueroa Brumatti para secretariá-los. Instalada a reunião, por
determinação da Sra. Presidente, procedi a leitura da Ordem
do Dia, devendo os Srs. Diretores discutir e deliberar sobre os
seguintes itens:

Aos vinte e dois dias do mês de março do ano de 2013, às 9
horas, na sede da Sociedade, reuniu-se a Diretoria Executiva
da PRhosper - Previdência Rhodia. Na qualidade de Presidente
da Mesa, assumiu a direção dos trabalhos a Diretora Superintendente, Sra Valeria Bernasconi que indicou a mim, Marcelo
Vito Figueroa Brumatti para secretariá-lo. Instalada a reunião,
por determinação da Sra. Presidente, procedi a leitura da Ordem do Dia, devendo os Srs. Diretores discutir e deliberar sobre
os seguintes itens: a) Demonstrações Contábeis, relativas ao
exercício findo em 31 de dezembro de 2012, compostas de
compostas de Balanço Patrimonial Consolidado, Demonstração
da Mutação do Patrimônio Social – DMPS (consolidada), Demonstração do Ativo Líquido por Plano de Benefícios - DAL,
Demonstração da Mutação do Ativo Líquido (consolidada)
- DMAL, Demonstração da Mutação do Ativo Líquido (Plano) - DMAL, Demonstração do Plano de Gestão Administrativa (consolidada) - DPGA, Demonstração do Plano de Gestão
Administrativa (Plano) - DPGA, Demonstração das Obrigações
Atuariais do Plano - DOAP e respectivas Notas Explicativas,
para posterior apresentação aos demais órgãos que compõem
a estrutura organizacional da Entidade. Em discussão o item
da Ordem do Dia, a Sra. Presidente submeteu à apreciação e
aprovação dos Srs. Diretores os documentos citados destacando que as Demonstrações Contábeis submetidas foram devidamente apreciadas por auditores independentes, conforme Parecer integrante daquelas Demonstrações. Discutido o assunto,
a Diretoria deliberou, por unanimidade, após detalhado exame,
aprovar, sem restrições, as Demonstrações Contábeis e respectivas Notas Explicativas e submeter à apreciação dos demais
órgãos que compõem a estrutura organizacional da Entidade.
Os documentos forma rubricados pelos presentes e anexados à
presente ata. Como nada mais houvesse a tratar e ninguém fizesse uso da palavra, determinou o Sr. Presidente fosse lavrada
esta ata, a qual, lida e achada conforme, foi por todos assinada.

a) Resultados obtidos na Avaliação Atuarial de 31 de dezembro 2012 dos Planos Básico e Suplementar e níveis de
contribuições recomendadas para o exercício subsequente
Em discussão o primeiro item da Ordem do Dia, o Sr. Presidente
submeteu à apreciação e aprovação da Diretoria Executiva os
principais resultados obtidos na Avaliação Atuarial de 31 de dezembro de 2012, dos Planos Básico e Suplementar da Entidade,
elaborada pela Tower Watson, após o que, a Diretoria Executiva
deliberou pela submissão, ao Conselho Deliberativo e Fiscal do
plano de custeio proposto. Os documentos foram rubricados
pelos presentes e anexados à presente ata. Como nada mais
houvesse a tratar e ninguém fizesse uso da palavra, determinou
o Sr. Presidente fosse lavrada esta ata, a qual, lida e achada
conforme, foi por todos assinada.
São Paulo, 22 de fevereiro de 2013
Valeria Bernasconi
Presidente da Mesa

			

Marcelo Vito Figueroa Brumatti
Secretário
Testemunhas
Denise Nader Porcelli
Fernando Goldenberg Birman

São Paulo, 22 de março de 2013
Valeria Bernasconi
Presidente da Mesa

			

Marcelo Vito Figueroa Brumatti
Secretário
Testemunhas
Denise Nader Porcelli
Fernando Goldenberg Birman
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parecer atuarial - plano básico

Parecer Atuarial

Para fins da avaliação atuarial referente ao exercício de 2012 do
Plano de Aposentadoria Básico da PRhosper – Previdência Rhodia,
utilizamos o cadastro de dados individuais fornecido pela
PRhosper – Previdência Rhodia posicionado em 30/09/2012.
As empresas patrocinadoras do Plano de Aposentadoria
Básico são:
• Rhodia Brasil Ltda.;
• Rhodia Poliamida e Especialidades Ltda.; e
• PRhosper – Previdência Rhodia.
Os resultados da avaliação atuarial estão posicionados em
31/12/2012.
Após a análise detalhada desses dados e correções feitas pela
Entidade, verificamos que eles estavam suficientemente completos, não havendo necessidade de qualquer ajuste para realização da avaliação atuarial.
A responsabilidade sobre a veracidade e completitude das informações prestadas é inteiramente das patrocinadoras, do administrador do plano e de seus representantes legais, não cabendo ao
atuário qualquer responsabilidade sobre as informações prestadas.
As patrocinadoras são solidárias entre si no que concerne às
obrigações referentes à cobertura de benefícios oferecidos pela
PRhosper aos participantes e respectivos beneficiários do Plano
de Aposentadoria Básico.
A avaliação atuarial à qual se refere este parecer reflete o regulamento vigente aprovado pela Portaria nº 689, de 27/11/2012,
as regras aplicáveis aos benefícios concedidos que foram incorporados a este plano e as disposições contidas na Resolução
CGPC nº 18/2006.
I – Estatísticas
Benefícios a Conceder
Participantes ativos
(considerando os autopatrocinados)
Quantidade
Idade média (em anos)
Tempo de serviço médio (em anos)
Participantes vinculados – saldo de conta (1)
Quantidade
Número de vinculados – renda vitalícia
Quantidade
Idade média (em anos)
Valor médio do benefício

30/09/12

2.914
40,0
13.5
351
30
63,7

Benefícios Concedidos

30/09/12
Rendas
Rendas
Vitalícias Financeiras

Número de aposentados
válidos
Idade média (em anos)
Valor médio do benefício

783

133

69,8
3.088,00

61,8
4.245,00

96

1

71,2
855,00
369

70,6
806,00
6

68,6
1.358

54,3
4.106,00

Número de aposentados
inválidos (2)
Idade média (em anos)
Valor médio do benefício
Número de pensionistas
(grupos familiares)
Idade média (em anos)
Valor médio do benefício

(1) Inclui os participantes considerados como benefício
proporcional diferido presumido.
(2) Inclui os auxílios-doença há mais de 2 anos.
II – Hipóteses e Métodos Atuariais
O conjunto de hipóteses e métodos atuariais adotados nos cálculos atuariais resultou de um processo de interação entre a
Towers Watson e a PRhosper – Previdência Rhodia e contam
com o aval das patrocinadoras do Plano de Aposentadoria Básico conforme determina a Resolução CGPC nº 18/2006.
Para a apuração das provisões matemáticas e custos foram utilizadas as seguintes hipóteses e métodos atuariais:
Hipóteses Econômicas e Financeiras
Taxa real anual de juros
Projeção do crescimento real
de salário
Projeção do crescimento real
dos benefícios do plano
Fator de determinação do valor real
ao longo do tempo
Salários
Benefícios do plano

2012
5,5%

2011
5,5%

3,0% a.a.

3,0% a.a.

0,0% a.a.

0,0% a.a.

98%
98%

98%
98%

O indexador do plano é o INPC-IBGE.

2.447,89
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parecer atuarial - plano básico

Hipóteses Biométricas
e Demográficas
Tábua de Mortalidade Geral
Tábua de Mortalidade de Inválidos

2012

2011

AT-83
IAPB-57

AT-83
IAPB-57

Hipóteses Biométricas e
Demográficas

2011

UP-84
Modificada
Experiência
PRhosper

UP-84
Modificada
Experiência
PRhosper

A taxa de crescimento salarial deve ser baseada na política de
recursos humanos de longo prazo dos patrocinadores do plano de benefícios de modo a refletir o aumento real médio de
salário que as empresas estimam que um empregado tenha ao
longo de toda a sua carreira.

2011
Experiência
PRhosper

2010
Experiência
PRhosper

(1) Rotatividade varia de acordo com o tempo de serviço (TS)
e a faixa salarial: 0 a 10 Salários Mínimos (SM) = 1/(TS+3,5);
10 a 20 SM = 0,75/(TS+3,5); acima de 20 SM = 0,50/(TS+3,5).

Família real
informada

Família real
informada

Tábua de Rotatividade (1)

Composição familiar
Benefícios
concedidos
Benefícios
a conceder
Cônjuge

Projeção do crescimento real de salário

2012

Tábua de Entrada de Invalidez

Outras hipóteses
Probabilidade de
aposentadoria (2)

A Towers Watson não realizou qualquer análise a respeito da
consistência das premissas e da metodologia adotada no estudo de ALM, atendo-se apenas a analisar os resultados contidos
neste estudo, o qual é de inteira responsabilidade do prestador
e da Entidade.

Mulher 4 anos
mais nova que
o homem

Mulher 4 anos
mais nova que
o homem

95%

95%

Probabilidade
de casados na
aposentadoria

(2) Probabilidades de aposentadoria de: 5% na 1ª Idade de
Aposentadoria (53 anos), 5% aos 56 e 58 anos, 0 % aos 54,
55, 57 e 59 anos e 100% na idade de Aposentadoria Normal
(60 anos).
As patrocinadoras consideram que a taxa de projeção do crescimento real dos salários de 3,0% a.a. reflete a expectativa da
empresa com relação à evolução futura média dos salários ao
longo da carreira do empregado na empresa, de acordo com a
política de Recursos Humanos das empresas patrocinadoras em
questão.
Fator de determinação do valor real ao longo do tempo

A seguir descrevemos algumas razões para a seleção das principais hipóteses.
Taxa real anual de juros
O Comitê de Investimentos da Entidade, a partir dos resultados
do estudo de ALM realizado em Março de 2012, concluiu pela
manutenção da taxa de juros, dado que, apesar de haver um
descasamento no fluxo de caixa do plano nos primeiros anos
analisados, o estudo demonstra que no longo o plano é capaz
de arcar com suas obrigações demonstrando que tal descasamento tem características conjunturais
Em função das mudanças que o cenário econômico brasileiro
vem sofrendo, recomendamos que este estudo seja revisto em
2013, a fim de se refletir eventuais ajustes no cenário econômico, assim como a revisão da tábua de mortalidade, caso o estudo de aderência em andamento pela Entidade aponte como
tábua mais aderente outra tábua que não a AT-83.
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Fator aplicado sobre os salários e benefícios, a fim de determinar um valor médio e constante, em termos reais, durante o
período de um ano. Este fator é calculado em função do nível
de inflação estimado e do número de reajustes, dos salários e
benefícios, que ocorrerão durante o período de 12 meses.
A adoção de um fator de 98% reflete a expectativa de uma
inflação anual entre 3,4% e 5,7% a.a. aproximadamente.
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Hipóteses Biométricas e Demográficas

Comentários sobre métodos atuariais

As tábuas biométricas e demográficas são instrumentos que
permitem medir as probabilidades de ocorrências de eventos,
como morte, invalidez e desligamento de uma população em
função da idade e do sexo.

Método de Financiamento Agregado

Essas tábuas são selecionadas dentre um conjunto de tábuas
geralmente aceitas no Brasil para a avaliação dos compromissos
com benefícios de longo prazo.
A escolha da tábua de mortalidade que melhor se ajuste ao perfil dos participantes dos planos de benefícios tem sido um assunto amplamente discutido nos últimos anos pelas empresas.
Atualmente não existem tábuas brasileiras que representem a
mortalidade de participantes dos fundos de pensão no Brasil.
Regime Financeiro e Métodos Atuariais
Abaixo segue um resumo dos benefícios do Plano de Aposentadoria Básico e respectivos regimes financeiros e métodos de
financiamento:
Benefício /
Instituto do Plano
Aposentadoria
Normal
Aposentadoria
Antecipada

Capitalização

Incapacidade

Capitalização

Pensão por Morte
do Participante Ativo
Pensão por Morte do
Participante Assistido
Benefício Mínimo
Benefício
Proporcional Diferido

Regime
Financeiro

Capitalização

Capitalização
Capitalização
Capitalização
Capitalização

Portabilidade

Capitalização

Resgate

Capitalização

Método de
Financiamento
Capitalização
Financeira
Capitalização
Financeira
Agregado /
Capitalização
Financeira
Agregado /
Capitalização
Financeira
Capitalização
Financeira
Agregado
Capitalização
Financeira
Capitalização
Financeira
Capitalização
Financeira
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Pelo método de financiamento Agregado as provisões matemáticas serão equivalentes ao patrimônio para cobertura do
plano, não havendo a apuração de déficits, uma vez que todos
os ganhos e perdas são sempre incorporados ao custo normal.
No caso de o patrimônio para cobertura do plano ser superior
ao valor presente dos benefícios futuros do Plano (plano integralizado), haverá a apuração de superávit.
O custo normal é ajustado a cada ano em função dos ganhos
e perdas, tendo a tendência a ser nivelado em percentual da
folha de salários de participação.
O método Agregado foi adotado na avaliação do benefício mínimo, projeção de invalidez e morte, e benefícios concedidos na
forma de renda mensal vitalícia.
Método de Financiamento de Capitalização Financeira
O Método de Financiamento de Capitalização Financeira tem
a característica de formação de reserva individual para os Participantes. As contribuições de cada Participante e de Patrocinadora serão alocadas em contas individuais e, acrescidas do
retorno dos investimentos do fundo, resultarão no montante de
recursos acumulados que servirão de base para a apuração do
benefício. De acordo com este método o Passivo Atuarial será
equivalente ao valor acumulado dos saldos de contas na data
de cada avaliação.
III – Patrimônio Social
Com base no balancete do Plano de Aposentadoria Básico de 31 de dezembro de 2012, o Patrimônio Social é de
R$ 817.924.311,04.
De acordo com informações prestadas pela Entidade, para a
manutenção de títulos marcados na curva, o Plano Básico possui estudos que evidenciam a capacidade de atendimento das
necessidades de liquidez em função dos direitos dos participantes, das obrigações do plano e do perfil do exigível atuarial do
plano de benefícios conforme determina Resolução nº 4/2002.
A Towers Watson não efetuou qualquer análise sobre a qualidade dos ativos que compõem o Patrimônio Social do Plano de
Benefícios ora avaliado tendo se baseado na informação fornecida pela PRhosper.
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IV – Patrimônio de Cobertura, Provisões e Fundos
do Plano
Com base nos dados cadastrais, utilizando as hipóteses e os
métodos anteriormente mencionados, certificamos que a composição do Patrimônio de Cobertura do Plano e dos Fundos em
31 de dezembro de 2012 é a seguinte:

Patrimônio de Cobertura do Plano
Provisões Matemáticas
Benefícios Concedidos
Contribuição Definida
Saldo de Conta de Assistidos
Benefício Definido Estruturado em
Regime de Capitalização
Valor Atual dos Benefícios
Futuros Programados
Valor Atual dos Benefícios
Futuros Não Programados
Benefícios a Conceder
Contribuição Definida
Saldo de Contas – Parcela
Patrocinador(es)
Saldo de Contas – Parcela
Participantes
Benefício Definido Estruturado
em Regime de Capitalização
Programado
Valor Atual dos Benefícios
Futuros Programados
Valor Atual das Contribuições
Futuras dos Patrocinador(es)
Valor Atual das Contribuições
Futuras dos Participantes
Benefício Definido Estruturado
em Regime de Capitalização Não
Programado
Valor Atual dos Benefícios
Futuros Não Programados
Valor Atual das Contribuições
Futuras dos Patrocinador(es)
Valor Atual das Contribuições
Futuras dos Participantes
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Valores em R$
815.926.948,46
789.753.680,11
549.748.672,60
127.903.461,60
127.903.461,60
421.845.211,00
342.267.856,00
79.577.355,00
240.005.007,51
217.089.208,51
188.408.964,90
28.680.243,61
18.826.041,00
18.826.041,00
0.00
0.00
4.089.758,00
4.089.758,00
0.00
0.00

Provisão Matemática a Constituir
Serviço Passado
Patrocinador(es)
Participantes
Déficit Equacionado
Patrocinador(es)
Participantes
Assistidos
Por Ajustes das Contribuições
Extraordinárias
Patrocinador(es)
Participantes
Assistidos
Equilíbrio Técnico
Resultados Realizados
Superávit Técnico Acumulado
Reserva de Contingência
Reserva Especial para
Revisão de Plano
Déficit Técnico Acumulado
Resultados a Realizar
Fundos
Fundo Previdencial
Reversão de Saldo por Exigência
Regulamentar
Outros – Previsto em Nota
Técnica Atuarial
Fundo de Retirada
Fundo Administrativo
Participação no Fundo
Administrativo PGA
Fundo de Investimento

Valores em R$
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
26.173.268,35
26.173.268,35
26.173.268,35
26.173.268,35
0.00
0.00
0.00
1.997.362,58
1.593.755,86
343.759,67
1.249.996,19
1.249.996,19
403.606,72
403.606,72
0.00
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• As Provisões Matemáticas relativas à reversão em pensão por
morte e pecúlio por morte de participante em gozo de aposentadoria programada estão registradas nas Provisões Matemáticas de Benefícios Concedidos na forma de Benefício Definido,
na subconta Valor Atual dos Benefícios Fututros Programados;
• As Provisões Matemáticas relativas à reversão em pensão por
morte e pecúlio por morte de participante em gozo de aposentadoria não programada, assim como as pensões por morte
já concedidas estão registradas nas Provisões Matemáticas de
Benefícios Concedidos na forma de Benefício Definido, na subconta Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programados;
• As Provisões Matemáticas relativas à reversão em pensão por
morte e pecúlio por morte de participante dos participantes
que irão entrar em gozo de aposentadoria programada estão
registradas nas Provisões Matemáticas de Benefícios a Conceder na forma de Benefício Definido, na subconta Valor Atual
dos Benefícios Futuros Programados;
• As Provisões Matemáticas relativas ao Benefício Mínimo nos
casos de Aposentadoria e Benefício Proporcional Diferido estão
registradas nas Provisões Matemáticas de Benefícios a Conceder na forma de Benefício Definido Estruturado em Regime de
Capitalização Programado; e
• As Provisões Matemáticas relativas ao Benefício Mínimo e
Projeção de Saldo de Conta nos casos de Invalidez e Morte estão registradas nas Provisões Matemáticas de Benefícios a Conceder na forma de Benefício Definido Estruturado em Regime
de Capitalização Não Programado.
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Provisões Matemáticas a Constituir – Déficit Equacionado
No encerramento do exercício de 2011, foi registrado um
Déficit Equacionado relativo à insuficiência apurada no encerramento do exercício de 2008 e equacionado a partir de
2009, sendo desde então atualizado anualmente com base nas
contribuições extraordinárias de patrocinadora, correção monetária (inflação e juros) e em função dos ganhos e perdas do
exercício, conforme previsto no parágrafo 2º do artigo 3º da
Instrução SPC nº 28/2008.
Em função dos ganhos financeiros no decorrer de 2012, o patrimônio de cobertura do plano é suficiente para fazer frente ao
total do valor atual dos benefícios futuros do plano. Com isso
fica extinta no encerramento de 2012 o Déficit Equacionado.
Vale ressaltar que em função dos resultados dos próximos exercícios podem vir a ser apurados novos déficits, que deverão ser
equacionados conforme critérios estabelecidos em 2008.
V – Variação do Passivo Atuarial
O quadro a seguir apresenta um resumo do passivo atuarial encerrado em 31/12/2012 comparado com o passivo atuarial encerrado em 31/12/2011 atualizado, pelo método de recorrência, para
31/12/2012.

Valores em R$

Variação
em %

Exercício Exercício Anterior
Encerrado
Atualizado

Fundo de Reversão de Saldo por Exigência Regulamentar
Este Fundo foi constituído a partir de sobras de contribuições
de patrocinadoras, a que os participantes não tiveram direito
por terem se desligado do plano antes de atingirem a elegibilidade a algum benefício.
O Fundo de Reversão no valor de R$ 343.759,67 poderá ser
utilizado durante o exercício de 2013 para compensação de
contribuições futuras de patrocinadora, conforme estabelecido
no item A.5.6 do Regulamento do Plano.

Passivo
Atuarial

789.753.680,11

Benefícios
549.748.672,60
Concedidos
Contribuição
127.903.461,60
Definida
Benefício
421.845.211,00
Definido

798.787.175,69

-1,13%

556.287.248,33

-1,18%

127.903.461,60

0,00%

428.383.786,73

-1,53%

242.499.927,36

-1,03%

217.089.208,51

0,00%

25.410.718,85

-9,82%

Fundo de Retirada
Em atendimento ao disposto no Artigo 5º da Resolução CGPC
nº 26/2008, o Fundo de Retirada de R$ 1.249.996,19 alocado
na subconta do fundo previdencial “Outros – Previsto em Nota
Técnica Atuarial” foi constituído pelos compromissos individuais referentes aos processos de retirada de patrocínio já aprovados pela PREVIC e ainda pendentes de pagamento, referentes às
patrocinadoras: Rhodia – Ster Fibras e Resinas Ltda., Rhodiaco
Indústrias Químicas Ltda., e Aventis Crop Ltda..

Benefícios
240.005.007,51
a Conceder
Contribuição
217.089.208,51
Definida
Benefício
22.915.799,00
Definido

PRhosper Relatório Anual 2012
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O valor referente ao passivo atuarial do exercício anterior atualizado (evoluído teoricamente) foi fornecido pela entidade com
base nas projeções feitas em seu sistema de administração, segundo os critérios de evolução definidos pelo atuário. A razoabilidade desse valor não foi objeto de nossa análise.
Convém ressaltar que do Passivo Atuarial de R$ 789.753.680,11,
56,32% (R$ 444.761.010,00) é atuarialmente determinado com
base nas hipóteses e métodos anteriormente indicados, pois
corresponde à parcela das provisões matemáticas de benefícios
concedidos relativa às rendas vitalícias e à parcela das provisões
matemáticas de benefícios a conceder relativa às rendas vitalícias diferidas, aos benefícios de risco (projeção de saldo por
invalidez e morte) e ao benefício mínimo.
Os 43,68% restantes (R$ 344.992.670,11) são provenientes dos
saldos de conta formados pelas contribuições dos participantes
e das patrocinadoras acrescidas do retorno dos investimentos,
cujas informações são de inteira responsabilidade da Entidade,
e não apresentam risco atuarial.
Tendo em vista a natureza desse plano, as hipóteses adotadas
e a movimentação da massa de participantes informados pela
Entidade, consideramos aceitáveis as variações ocorridas para a
parcela de benefícios definidos dos benefícios concedidos.
VI – Plano de Custeio
Patrocinadoras
De acordo com a Lei Complementar nº 109/2001, as patrocinadoras deverão efetuar, durante o ano de 2013, contribuições
mensais de R$ 73.846,75 para cobertura das despesas administrativas.
Adicionalmente, as patrocinadoras deverão efetuar as contribuições definidas nos itens A.6.1.1 e A.6.1.3 do regulamento
estimadas em 3,71% da folha de salários, com base no cenário
de participação em 30/09/2012.
As patrocinadoras poderão utilizar durante o ano de 2013, mediante reversão mensal, os recursos existentes no Fundo de Reversão de Saldo por Exigência Regulamentar, conforme venha a
ser definido pelo Conselho Deliberativo. Esgotados os recursos
existentes no Fundo de Reversão de Saldo por Exigência Regulamentar ou na hipótese de serem insuficientes para cobertura
da contribuição do mês as patrocinadoras deverão retomar/
complementar o recolhimento mensal das contribuições.
Em função do método de financiamento adotado, não haverá
a necessidade de contribuições para cobertura do saldo de
conta projetado por invalidez e morte, e para a cobertura do
déficit equacionado.
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Participantes Ativos
Não há contribuição de participantes ativos.
Participantes Autopatrocinados
Além das contribuições de participante, os participantes autopatrocinados também efetuarão as contribuições de patrocinadora, além da contribuição para cobertura das despesas
administrativas, por meio de uma taxa de carregamento de 9%
sobre o valor total de suas contribuições.
Benefícios Proporcionais Diferidos
Os participantes vinculados deverão efetuar contribuições para
cobertura das despesas administrativas conforme estabelecido
no item A.8.1.1.8 e como venha a ser definido pela Entidade e
registrado em ata do Conselho Deliberativo.
Este plano de custeio passa a vigorar por 12 meses a partir de
01/04/2013 até a avaliação atuarial subsequente.
VII – Conclusão
Face ao exposto, na qualidade de atuários responsáveis pela
avaliação atuarial anual regular do Plano de Aposentadoria Básico administrado pela PRhosper – Previdência Rhodia, informamos que o plano encontra-se financeiramente equilibrado.
Towers Watson Consultoria Ltda.
São Paulo, 14 março de 2012
Helio Okuma
MIBA nº 1.297
Tarciso Nogueira
MIBA nº 1.749
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Parecer Atuarial

Para fins da avaliação atuarial referente ao exercício de 2012
do Plano de Aposentadoria Suplementar da PRhosper – Previdência Rhodia, utilizamos o cadastro de dados individuais
fornecido pela PRhosper – Previdência Rhodia posicionado em
30/09/2012.
As empresas patrocinadoras do Plano de Aposentadoria Suplementar são:
• Rhodia Brasil Ltda.;
• Rhodia Poliamida e Especialidades Ltda.;
• PRhosper - Previdência Rhodia.
Os resultados da avaliação atuarial estão posicionados em
31/12/2012.
Após a análise detalhada desses dados e correções feitas pela
Entidade, verificamos que eles estavam suficientemente completos, não havendo necessidade de qualquer ajuste para realização da avaliação atuarial.
A responsabilidade sobre a veracidade e completitude das informações prestadas é inteiramente das patrocinadoras, do
administrador do plano e de seus representantes legais, não
cabendo ao atuário qualquer responsabilidade sobre as informações prestadas.
As patrocinadoras são solidárias entre si no que concerne às
obrigações referentes à cobertura de benefícios oferecidos pela
PRhosper aos participantes e respectivos beneficiários do Plano
de Aposentadoria Suplementar.
A avaliação atuarial à qual se refere este parecer reflete o regulamento vigente aprovado pelo Ofício nº 2241/SPC/DETEC/
CGAT, de 12/07/2007, e as regras aplicáveis aos benefícios concedidos com base no Regulamento vigente até 01/2001.

I – Estatísticas
Benefícios a Conceder
Participantes ativos
(considerando os autopatrocinados)
Quantidade
Idade média (em anos)
Tempo de serviço médio (em anos)
Participantes em aguardo
de benefício proporcional (1)
Quantidade

30/09/12

2.239
40,8
14,5

Benefícios Concedidos
Número de aposentados válidos
Idade média (em anos)
Valor médio do benefício
Número de aposentados inválidos (2)
Idade média (em anos)
Valor médio do benefício
Número de benefícios proporcionais
diferidos recebendo
Idade média (em anos)
Valor médio do benefício
Número de pensionistas (grupos familiares)
Idade média (em anos)
Valor médio do benefício

30/09/12
97
62,59
1.071,71
1
55,90
1.175,17
49
60,02
1.446,22
7
56,41
1.279,19

(1) Inclui os participantes considerados como benefício proporcional diferido presumido.
(2) Inclui os auxílios-doença há mais de 2 anos.
II – Hipóteses e Métodos Atuariais
O conjunto de hipóteses e métodos atuariais adotados nos cálculos atuariais resultou de um processo de interação entre a
Towers Watson e a PRhosper – Previdência Rhodia e contam
com o aval das patrocinadoras do Plano de Aposentadoria Suplementar conforme determina a Resolução CGPC nº 18/2006.
Para a apuração das provisões matemáticas e custos foram utilizadas as seguintes hipóteses e métodos atuariais:
Hipóteses Econômicas
e Financeiras
Taxa real anual de juros
Projeção do crescimento real
de salário
Projeção do crescimento real
dos benefícios do plano
Fator de determinação do valor
real ao longo do tempo
Salários
Benefícios do plano

2012

2011

5,5%

5,5%

3,0% a.a.

3,0% a.a.

0,0% a.a.

0,0% a.a.

98%
98%

98%
98%

137
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Hipóteses Biométricas
e Demográficas
Tábua de Mortalidade Geral
Tábua de Mortalidade
de Inválidos
Tábua de Entrada
de Invalidez
Tábua de Rotatividade
Outras hipóteses
Composição familiar
Benefícios concedidos

2011

AT-83

AT-83

IAPB-57

IAPB-57

Não
Aplicável
Não
Aplicável

Não
Aplicável
Não
Aplicável

2012

2011

As patrocinadoras consideram que a taxa de projeção do crescimento real dos salários de 3,0% a.a. reflete a expectativa da
empresa com relação à evolução futura média dos salários ao
longo da carreira do empregado na empresa, de acordo com
a política de Recursos Humanos das empresas patrocinadoras
em questão.

Família real
informada

Família real
informada

Fator de determinação do valor real ao longo do tempo

Por ser o Plano de Aposentadoria Suplementar estruturado na
modalidade de contribuição definida, com exceção dos benefícios de renda mensal vitalícia em cotas concedidos e a conceder
com base em regras anteriores do plano, que foram alteradas,
extinguindo-se essa forma de pagamento, as provisões matemáticas se igualam aos saldos de conta formados pelas contribuições acrescidas do retorno de investimentos. Assim sendo,
não cabe a utilização de quaisquer hipóteses para determinação dos compromissos correspondentes.
Para os benefícios de renda mensal vitalícia em cotas se aplica
a hipótese de tábua de mortalidade e utiliza-se uma taxa real
de juros de 0% a.a., uma vez que os benefícios serão corrigidos
com base no retorno dos investimentos do plano.
A seguir descrevemos algumas razões para a seleção das principais hipóteses.
Taxa real anual de juros
A taxa real anual de juros, utilizada para trazer a valor presente
os pagamentos dos benefícios definidos, deve ser definida com
base na expectativa de longo prazo do retorno de investimentos do plano, na data-base da avaliação atuarial. De acordo
com a expectativa da Entidade, a taxa de retorno real de longo
prazo é de 5,5% a.a.
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Projeção do crescimento real de salário

2012

A taxa de crescimento salarial deve ser baseada na política de
recursos humanos de longo prazo dos patrocinadores do plano de benefícios de modo a refletir o aumento real médio de
salário que as empresas estimam que um empregado tenha ao
longo de toda a sua carreira.

Fator aplicado sobre os salários e benefícios, a fim de determinar um valor médio e constante, em termos reais, durante o
período de um ano. Este fator é calculado em função do nível
de inflação estimado e do número de reajustes, dos salários e
benefícios, que ocorrerão durante o período de 12 meses.
A adoção de um fator de 98% reflete a expectativa de uma
inflação anual entre 3,4% e 5,7% a.a. aproximadamente.
Hipóteses Biométricas e Demográficas
As tábuas biométricas e demográficas são instrumentos que
permitem medir as probabilidades de ocorrências de eventos,
como morte, invalidez e desligamento de uma população em
função da idade e do sexo.
Essas tábuas são selecionadas dentre um conjunto de tábuas
geralmente aceitas no Brasil para a avaliação dos compromissos
com benefícios de longo prazo.
A escolha da tábua de mortalidade que melhor se ajuste ao perfil dos participantes dos planos de benefícios tem sido um assunto amplamente discutido nos últimos anos pelas empresas.
Atualmente não existem tábuas brasileiras que representem a
mortalidade de participantes dos fundos de pensão no Brasil.
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Regime Financeiro e Métodos Atuariais
Abaixo segue um resumo dos benefícios do Plano de Aposentadoria Suplementar e respectivos regimes financeiros e métodos
de financiamento:
Benefício /
Instituto do Plano

Regime
Financeiro

Aposentadoria Normal

Capitalização

Aposentadoria
Antecipada

Capitalização

Incapacidade

Capitalização

Pensão por Morte

Capitalização

Benefício Proporcional
Diferido

Capitalização

Portabilidade

Capitalização

Resgate

Capitalização

Método de
Financiamento
Capitalização
Financeira
Capitalização
Financeira
Capitalização
Financeira
Capitalização
Financeira
Capitalização
Financeira
Capitalização
Financeira
Capitalização
Financeira

Comentários sobre métodos atuariais
O Método de Financiamento de Capitalização Financeira tem
a característica de formação de reserva individual para os Participantes. As contribuições de cada Participante e de Patrocinadora serão alocadas em contas individuais e, acrescidas do
retorno dos investimentos do fundo, resultarão no montante de
recursos acumulados que servirão de base para a apuração do
benefício. De acordo com este método o Passivo Atuarial será
equivalente ao valor acumulado dos saldos de contas na data
de cada avaliação.
III – Patrimônio Social
Com base no balancete do Plano de Aposentadoria Suplementar de 31 de dezembro de 2012, o Patrimônio Social é de
R$ 256,374,597.05.
A Towers Watson não efetuou qualquer análise sobre a qualidade dos ativos que compõem o Patrimônio Social do Plano de
Benefícios ora avaliado tendo se baseado na informação fornecida pela PRhosper.
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IV – Patrimônio de Cobertura, Provisões e Fundos
do Plano
Com base nos dados cadastrais, utilizando as hipóteses e os
métodos anteriormente mencionados, certificamos que a composição do Patrimônio de Cobertura do Plano e dos Fundos em
31 de dezembro de 2012 é a seguinte:

Patrimônio de Cobertura do Plano
Provisões Matemáticas
Benefícios Concedidos
Contribuição Definida
Saldo de Conta de Assistidos
Benefício Definido Estruturado em
Regime de Capitalização
Valor Atual dos Benefícios Futuros
Programados
Valor Atual dos Benefícios Futuros
Não Programados
Benefícios a Conceder
Contribuição Definida
Saldo de Contas – Parcela
Patrocinador(es)
Saldo de Contas – Parcela
Participantes
Benefício Definido Estruturado em
Regime de Capitalização Programado
Valor Atual dos Benefícios Futuros
Programados
Valor Atual das Contribuições Futuras
dos Patrocinador(es)
Valor Atual das Contribuições Futuras
dos Participantes
Benefício Definido Estruturado
em Regime de Capitalização Não
Programado
Valor Atual dos Benefícios Futuros
Não Programados
Valor Atual das Contribuições Futuras
dos Patrocinador(es)
Valor Atual das Contribuições Futuras
dos Participantes

Valores em R$
255.330.811,00
255.252.417,94
33.399.886,38
31.774.809,90
31.774.809,90
1.625.076,48
1.358.215,94
266.860,54
221.852.531,56
221.852.531,56
98.188.025,56
123.664.506,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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IV – Patrimônio de Cobertura, Provisões e Fundos
do Plano (continuação)
Valores em R$
Provisão Matemática a Constituir
Serviço Passado
Patrocinador(es)
Participantes
Déficit Equacionado
Patrocinador(es)
Participantes
Assistidos
Por Ajustes das Contribuições
Extraordinárias
Patrocinador(es)
Participantes
Assistidos
Equilíbrio Técnico
Resultados Realizados
Superávit Técnico Acumulado
Reserva de Contingência
Reserva Especial para Revisão
de Plano
Déficit Técnico Acumulado
Resultados a Realizar

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
78.393.06
78.393.06
78.393.06
78.393.06
0,00
0,00
0,00

• As Provisões Matemáticas relativas à reversão em pensão por
morte de participante em gozo de aposentadoria não programada, assim como as pensões por morte já concedidas estão registradas nas Provisões Matemáticas de Benefícios Concedidos
na forma de Benefício Definido, na subconta Valor Atual dos
Benefícios Futuros Não Programados;
Fundo de Reversão de Saldo por Exigência Regulamentar
Este Fundo foi constituído a partir de sobras de contribuições
de patrocinadoras, a que os participantes não tiveram direito
por terem se desligado do plano antes de atingirem a elegibilidade a algum benefício.
O Fundo de Reversão no valor de R$ 607.230,55 poderá ser
utilizado durante o exercício de 2013 para compensação de
contribuições futuras de patrocinadora, conforme estabelecido
no item B.5.6 do Regulamento do Plano.
Fundo de Retirada
Em atendimento ao disposto no Artigo 5º da Resolução CGPC
nº 26/2008, o Fundo de Retirada de R$ 236.367,79 alocado na
subconta do fundo previdencial “Outros – Previsto em Nota
Técnica Atuarial” foi constituído pelos compromissos individuais referentes aos processos de retirada de patrocínio já aprovados pela PREVIC e ainda pendentes de pagamento, referentes às
patrocinadoras: Rhodia – Ster Fibras e Resinas Ltda. e Rhodiaco
Indústrias Químicas Ltda..
V – Variação do Passivo Atuarial

Fundos
Fundos Previdenciais
Reversão de Saldo por Exigência
Regulamentar
Outros – Previsto em Nota Técnica
Atuarial
Fundo de Retirada
Fundo Administrativo
Participação no Fundo Administrativo
PGA
Fundo de Investimento

1.043.786,05
843.598,34
607.230,55
236.367,79

Valores em R$

236.367,79
200.187,71
200.187,71
0,00

• As Provisões Matemáticas relativas à reversão em pensão por
morte de participante em gozo de aposentadoria programada estão registradas nas Provisões Matemáticas de Benefícios
Concedidos na forma de Benefício Definido, na subconta Valor
Atual dos Benefícios Fututros Programados;
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O quadro a seguir apresenta um resumo do passivo atuarial
referente à parcela de benefício definido dos benefícios concedidos encerrado em 31/12/2012 comparado com o passivo
atuarial encerrado em 31/12/2011 atualizado, pelo método de
recorrência, para 31/12/2012.

Exercício
Encerrado

Exercício
Anterior
Atualizado

1.625.076,48

1.627.780,01

Variação
em %

Passivo
Atuarial
Benefícios
Concedidos
Benefício
Definido

0,17%
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O valor referente ao passivo atuarial do exercício anterior atualizado (evoluído teoricamente) foi fornecido pela entidade com
base nas projeções feitas em seu sistema de administração, segundo os critérios de evolução definidos pelo atuário. A razoabilidade desse valor não foi objeto de nossa análise.
Convém ressaltar que do Passivo Atuarial de R$ 255.252.417,94
, 0,70% (R$ 1.625.076,48) é atuarialmente determinado com
base nas hipóteses e métodos anteriormente indicados, pois
corresponde à parcela das provisões matemáticas de benefícios
concedidos relativa às rendas vitalícias. Os 99,30% restantes
(R$253.627.341,46) são provenientes dos saldos de conta formados pelas contribuições dos participantes e das patrocinadoras acrescidas do retorno dos investimentos, cujas informações
são de inteira responsabilidade da Entidade.
Tendo em vista a natureza desse plano, as hipóteses adotadas
e a movimentação da massa de participantes informados pela
Entidade, consideramos aceitáveis as variações ocorridas para a
parcela de benefício definido.
A Provisão Matemática de Benefícios a Conceder e a maior parte da Provisão Matemática de Benefícios Concedidos são compostas apenas por saldos de conta e, portanto, não apresentam
fator de risco atuarial.
VI – Plano de Custeio
Patrocinadoras

Participantes Ativos
As contribuições dos participantes deverão ser praticadas conforme previsto no Regulamento do plano, que foram estimadas
em 31/12/2012 em 3,67% da folha de salários.
Tendo em vista a natureza do plano e a vinculação, nesse tipo
de plano, da contribuição patronal com os fatos efetivamente
ocorridos tais como salários realmente pagos, contribuição realizada pelo participante e índice de adesão ao plano, as taxas
de contribuição definida apresentadas neste Parecer são estimativas, podendo, portanto, deixar de coincidir com as taxas
efetivamente praticadas.
Participantes Autopatrocinados
Além das contribuições de participante, os participantes autopatrocinados também efetuarão as contribuições de patrocinadora, além da contribuição para cobertura das despesas
administrativas, por meio de uma taxa de carregamento de 9%
sobre o valor total de suas contribuições.
Benefícios Proporcionais Diferidos
Os participantes vinculados deverão efetuar contribuições para
cobertura das despesas administrativas conforme estabelecido
no item B.8.1.1.8 e como venha a ser definido pela Entidade e
registrado em ata do Conselho Deliberativo.

De acordo com a Lei Complementar nº 109/2001, as patrocinadoras deverão efetuar, durante o ano de 2013, contribuições mensais de R$ 65.115,00 para cobertura das despesas administrativas.

Este plano de custeio passa a vigorar por 12 meses a partir de
01/04/2013 até a avaliação atuarial subsequente.

Adicionalmente, as patrocinadoras deverão efetuar as contribuições definidas no item B.6.2.1 do regulamento estimadas em
3,67% da folha de salários, com base no cenário de participação em 30/09/2012.

VII – Conclusão

As patrocinadoras poderão utilizar durante o ano de 2013, mediante reversão mensal, os recursos existentes no Fundo de Reversão de Saldo por Exigência Regulamentar, conforme venha a
ser definido pelo Conselho Deliberativo. Esgotados os recursos
existentes no Fundo de Reversão de Saldo por Exigência Regulamentar ou na hipótese de serem insuficientes para cobertura
da contribuição do mês as patrocinadoras deverão retomar/
complementar o recolhimento mensal das contribuições.
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Face ao exposto, na qualidade de atuários responsáveis pela
avaliação atuarial anual regular do Plano de Aposentadoria Suplementar administrado pela PRhosper – Previdência Rhodia,
informamos que o plano encontra-se financeiramente equilibrado e em conformidade com os princípios atuariais geralmente aceitos.
Towers Watson Consultoria Ltda.
São Paulo, 15 de março de 2013
Helio Okuma
MIBA nº 1.297
Tarciso Nogueira
MIBA nº 1.749
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Política de Investimentos – Plano de Aposentadoria Básico
Vigência: 2012 a 2016
1. Introdução

2. Plano de benefícios

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

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

Os limites e critérios aqui apresentados estão fundamentados
na Resolução CMN nº 3792, de 24 de setembro de 2009, legislação que estabelecia, quando da aprovação desta política de
investimento, as diretrizes de aplicação dos recursos garantidores das EFPC.
Entende-se, dessa forma, que as diretrizes ora estabelecidas são
complementares àquelas definidas pela Resolução CMN nº 3792,
não estando os administradores ou gestores, em nenhuma hipótese, dispensados de observar as regras de elegibilidade, restrições,
limites e demais condições estabelecidas pela legislação aplicável,
ainda que estas não estejam transcritas neste documento.
Caso haja mudanças na legislação, os investimentos devem ser
adequados gradativamente à nova regulamentação. Se houver
necessidade de negociação de ativos, a entidade estabelecerá
um plano com critérios e prazos para a realização dessas operações, de forma a garantir a preservação dos recursos, sem
prejuízos à rentabilidade dos investimentos.
A entidade poderá deixar de monitorar, da mesma forma, limites e restrições obrigatórios que eventualmente venham a ser
revogados pela legislação aplicável.
As diretrizes aqui definidas, que entram em vigor em 1º de
janeiro de 2012, contemplam todos os itens previstos no
Capitulo V, “Da Política de Investimento”, da Resolução CMN
nº 3792. O documento foi elaborado tendo em vista um horizonte de 60 meses.
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• Tipo: Contribuição Variável (CV)
• CNPB: 1980000565
• Administrador Estatutário Tecnicamente Qualificado
(AETQ): Valéria Bernasconi
• Administrador Responsável pelo Plano de Benefícios
(ARPB): Valéria Bernasconi
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3. Estrutura de investimentos
O plano define estratégias de macroalocação específicas em
função das características atuariais dos perfis que compõem
o plano de benefícios. Para o perfil de Benefício Definido (BD),
fechada para novas adesões, a estratégia consiste em construir
uma carteira hedge constituída por títulos públicos indexados
a índice de preços, para garantir o pagamento de benefícios futuros tipo renda vitalícia. Para o perfil de Contribuição Definida
(CD), a estratégia se baseou na assunção de risco almejando
obter retorno de longo prazo.
Com a finalidade de definir os investimentos mais adequados para
cada perfil, algumas diretrizes desta política foram divididas entre:
• Perfil BD: referente aos recursos destinados às reservas
atuarias do regime Beneficio Definido (Plano Básico Anterior,
conforme regulamento do Plano)
• Perfil CD: referente aos recursos destinados às contas individuais do regime de Contribuição Definida;
Os perfis acima descritos são compostos por lastros distintos na
carteira de investimentos do plano de benefícios. Esse modelo,
batizado como Multicotas, possuía, quando da aprovação desta
política de investimento, a seguinte estrutura:
Perfil

Benefício
Definido (BD)

Contribuição
Definida (CD)

Parcela
Associada

Reservas
Coletivas da
Renda Vitalícia

Reservas
individuais

Nome do Lastro (Multicotas)

Descrição do veículo

• Renda Fixa - hedge
• Renda Fixa - comum

• Fundos de títulos do Tesouro Nacional de longo prazo

• Renda Fixa - estratégia

• Fundos de Renda Fixa na carteira administrada

• Renda Variável - IBr-X

• Carteira ou fundos de ações na carteira administrada

• Renda Variável - ativo
• Investimentos Estruturados
• Investimentos no Exterior
• Imóveis

• Fundo de gestão ativa em renda variável (novo)

• Renda Fixa - estratégia

• Fundos de Renda Fixa na carteira administrada

• Renda variável – IBr-X

• Carteira ou fundos de ações na carteira administrada

• Renda Variável - ativo
• Investimentos no Exterior
• Investimentos Estruturados

• Fundo de gestão ativa em renda variável (novo)

• Fundos de Renda Fixa

• Fundos multimercados não-institucionais (1)
• Fundos que aplicam em ativos no exterior (2)
• Investimentos imobiliários

• Fundos que aplicam em ativos no exterior (2)
• Fundos multimercados não-institucionais (1)

(1) Fundos multimercados que não obedecem, necessariamente, a todos os pontos da legislação aplicável às EFPCs. Por outro
lado, os fundos que compõem esse mandato não devem utilizar as prerrogativas de investimentos destinados a investidores
qualificados, de acordo com a exigência da Resolução CMN nº 3792.
(2) Fundos enquadrados no Art. 21 da Resolução CMN nº 3792.
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4. Diretrizes de aplicação
Os tópicos a seguir descrevem os procedimentos e diretrizes a
serem observados na aplicação dos recursos do plano. É importante destacar que quaisquer investimentos que não se enquadrem nas modalidades previstas nesta política devem estar em
conformidade com as exigências, limites e condições estabelecidas pela legislação aplicável.
4.1 - Composição dos investimentos
A tabela a seguir mostra os limites dos mandatos que se enquadram nos segmentos estabelecidos pela Resolução CMN nº
3792. Além do consolidado do plano, foram elaborados limites
distintos para os perfis de investimento do plano.
4.1.1 - Plano Básico
(consolidado 56% perfil BD + 44% perfil CD)
Limite Alocação
Segmento
Limites
Legal
Objetivo
Inferior Superior
Renda Fixa
Renda Variável
Investimentos
estruturados
Investimentos
no exterior
Imóveis
Operações com
participantes

100%
70%

93,0%
7,0%

80%
0%

100%
20%

20%

0,0%

0%

5%

10%

0,0%

0%

5%

8%

0,0%

0%

1%

15%

0,0%

0%

0%

Limite
Legal

Alocação
Objetivo

4.1.2 - Perfil BD
Segmento

Limites
Inferior Superior

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

100%
70%

99,0%
1,0%

95%
0%

100%
5%

20%

0,0%

0%

0%

10%

0,0%

0%

1%

8%

0,0%

0%

1%

15%

0,0%

0%

0%
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4.1.3 - Perfil Geral CD
Limite
Segmento
Legal

Alocação
Objetivo

Limites
Inferior Superior

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

100%
70%

85,0%
15,0%

60%
0%

100%
40%

20%

0,0%

0%

10%

10%

0,0%

0%

10%

8%

0,0%

0%

0%

15%

0,0%

0%

0%

A alocação objetivo dos perfis foi definida considerando o cenário macroeconômico e as expectativas de mercado vigentes
quando da elaboração desta política de investimento. O cenário, assim como as expectativas macroeconômicas, é descrito
no anexo “Premissas e Propostas para a Política de Investimentos 2012”. Os números refletem, portanto, a alocação estratégica dos recursos, sujeita a movimentos táticos de acordo
com as condições de mercado.
É importante frisar que mudanças no cenário macroeconômico
inevitavelmente alteram as expectativas de retorno dos ativos,
bem como suas volatilidades, o que obriga os administradores
do plano a buscar um novo ponto de equilíbrio dentro dos limites de alocação de cada segmento.
Durante a vigência desta política de investimento, uma revisão
na estrutura de investimentos, poderá ser implantada para a
parcela CD com a criação de diversos perfis de investimento.
Esses perfis terão alocações diferenciadas entre os segmentos,
principalmente renda fixa e renda variável, de acordo com a
opção de cada participante. Maiores detalhes dessa nova estrutura e as características e limitações de cada perfil serão definidas no Regulamento Multicotas CD Flex, o qual será elaborado
futuramente, assim que o processo de alteração da estrutura
for concluído.
A alocação objetivo do Perfil Geral CD foi definida com base no
Perfil atual (70% Renda Fixa + 30% Renda Variável). A alocação
objetivo poderá variar após implantação dos diferentes perfis
do modelo CD FLEX (multiportfólio) dependendo da escolha individual dos participantes.
Os gestores devem respeitar os limites inferiores, superiores e
targets dos mandatos individuais.
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4.2 - Estrutura de tomada de decisão

4.2.2 - Análise terceirizada

As decisões sobre a alocação dos recursos, desde a estrutura
dos investimentos até a definição dos mandatos e alocações
táticas, devem respeitar o seguinte processo:

Para avaliação de investimentos específicos, ou estruturas mais
complexas, o Comitê de Investimentos pode contratar análises
de consultores externos ou de agências de classificação de risco. As informações serão usadas para subsidiar a decisão.
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Conselho Deliberativo
Planejamento estratégico

4.3 - Análise prévia do risco dos investimentos

Conselho Deliberativo e
Comitê de Investimentos

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

Estrutura de investimento
Alocação dos recursos

• Títulos de emissão privada;
• Títulos de estados e municípios;

Comitê de Investimentos
(Aprovada pelo
Conselho Deliberativo)

• Derivativos;
• Cotas de fundos condominiais que se enquadram nos segmentos de renda fixa;

Política de Investimento
Monitoramento
Comitê de investimentos
Seleção de gestores
AETQ
Relação com gestores

Reuniões mensais
PRhosper + RiskOffice
Reuniões trimestrais
Comitê de Investimentos
Fiscalização
Conselho Fiscal

Gestores
Aplicação dos recursos

Secretaria de Previdência
Complementar

Sistema Previtec
Consolidação dos
investimentos

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

• Cotas de fundos condominiais que se enquadram nos segmentos de renda variável;
• Debêntures com participação nos lucros;
• Créditos de carbono e Reduções Certificadas de Emissão
(RCE);
• Certificados de potencial adicional de construção (CEPAC); e
• Certificados de ouro físico.
4.3.1 - Aplicação
Como a estrutura de investimentos do plano é baseada exclusivamente em veículos sob gestão discricionária (administrados
por gestores externos), os procedimentos para análise prévia
estabelecidos no item Aspectos a serem analisados serão aplicáveis somente caso o plano estruture uma carteira própria ou
um fundo de investimento exclusivo no qual a entidade seja
responsável pelas decisões referentes à compra e venda de ativos (gestão não discricionária).
Dessa forma, nos investimentos feitos por meio de carteiras
administradas ou fundos sob gestão discricionária, ainda que
exclusivos, os procedimentos de análise prévia serão feitos conforme os critérios estabelecidos pelos gestores contratados.
Cabe registrar, entretanto, que, para fins de contratação de
terceiros com a finalidade de prestar serviços de gestão e administração de carteiras, o plano deve realizar um processo de
seleção de gestores baseado em análises técnicas quantitativas
e qualitativas.
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4.3.2 - Aspectos a serem analisados
A análise prévia de riscos, baseadas em avaliações terceirizadas
ou não, deve contemplar, no mínimo, os aspectos relacionados nos tópicos a seguir. Caso a verificação de algum dos itens
obrigatórios seja inviável, as razões que motivaram a não observância dos requisitos estabelecidos nesta política devem ser
documentadas e arquivadas.
4.3.2.1 - Títulos de crédito privado e similares
Este tópico apresenta os aspectos que devem ser observados na
análise prévia da aquisição dos seguintes ativos:
• Títulos das dívidas públicas mobiliárias estaduais e municipais;
• Títulos de emissão de instituições financeiras (ex. CDB e DPGE);
• Depósitos em poupança;
• Títulos de companhias abertas (ex. debêntures, CCB, NP,
FIDC, CCI, NCE, CPR e CDCA);
• Obrigações de organismos multilaterais emitidas no País;
• Certificados de recebíveis de emissão de securitizadoras
(ex. CRI); e
• Demais títulos de emissão privada.
A avaliação deve contemplar tanto as características particulares
do investimento, quanto o impacto que sua aquisição causaria na
carteira do plano e do veículo, em termos de risco, retorno e enquadramento. Nesse sentido, a análise deve considerar, no mínimo:
• O rating do emissor ou da emissão, conforme o caso;
• O nível de risco de crédito, de acordo com as diretrizes
desta política;
• O histórico do emissor;
• O volume/montante da emissão;
• O prazo do investimento;
• O instrumento utilizado (CCB, FIDC, CCI, etc.);
• As vedações, limites e restrições estabelecidos por esta
política e pela legislação aplicável;
• O prêmio em relação aos títulos públicos com prazo ou
duration semelhante.
A análise do impacto na carteira deve considerar:
• A variação no percentual de crédito na carteira;
• Os limites legais de investimento por modalidade;
• Os efeitos de diversificação (em termos de setores, emissores); e
• O impacto na liquidez.
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Os parâmetros de avaliação de risco de crédito acima apresentados não impedem que o plano decida por investir em títulos
que se enquadram na categoria grau especulativo, conforme
definido no item Risco de crédito desta política.
4.3.2.2 - Cotas de fundos de investimento
No caso de aquisição de cotas de fundos de investimentos de
condomínio aberto, que não aqueles classificados pela Resolução CMN nº 3792 nos segmentos de investimentos estruturados
e de investimentos no exterior, a análise de risco deve considerar, no mínimo:
• O percentual de crédito (por setor);
• Qualidade do crédito, com base nos critérios desta política
de investimento;
• A política de derivativos (finalidade das operações, alavancagem, etc.);
• A liquidez dos investimentos;
• Indicadores de risco-retorno; e
• Análise qualitativa da gestão.
4.3.2.3 - Derivativos
Nas operações com derivativos em veículos sob gestão não
discricionária, a análise de risco deve considerar, pelo menos:
• Os riscos da operação, considerando testes de stress;
• O depósito de margem necessário, com base em dados
históricos;
• O nível de margem já comprometida no veículo;
• A aderência à legislação aplicável e à política de investimento.
• A disponibilidade de ativos no veículo aceitos como margem (segundo a legislação):
- Títulos da dívida pública federal;
- Títulos de emissão de instituições financeiras (CDB, RDB,
DPGE, etc); e
- Ações integrantes do Índice Bovespa.
Neste último item, é necessário considerar a penalidade (desconto no preço) que a BM&F impõe a cada ativo, quando acerta
como margem de garantia.
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4.3.2.4 - Demais títulos e valores mobiliários
No caso dos demais títulos e valores mobiliários integrantes
dos segmentos de renda fixa e renda variável, a análise de risco
deve considerar, no mínimo:
• A elegibilidade do investimento, pela legislação aplicável e
por esta política;
• O enquadramento nos limites estabelecidos pela legislação e
por esta política;
• As características específicas do investimento; e
• Os riscos de mercado, de crédito e de liquidez.
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4.5 - Operações com derivativos
Veículo
Fundos e
carteiras
exclusivos
Fundos
condominiais
Carteiras
administradas

Pode operar
Derivativos?

Vedações
• Operações a descoberto
• Short de ações

Sim

• Operações que gerem
exposição superior
a uma vez o patrimônio
líquido do veículo

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

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

4.4.1 - Títulos do Tesouro Nacional
É vedada a aquisição dos seguintes títulos emitidos ou refinanciados pelo Tesouro Nacional:
• Moedas de Privatização;
• Títulos da Dívida Agrária;
• Títulos Estaduais e Municipais.
4.4.2 - Títulos de grau especulativo
É vedada a aquisição de títulos que se enquadram na categoria grau especulativo, conforme os critérios estabelecidos nesta
política de investimentos.
Essa vedação inclui as cotas de Fundos de Investimentos em
Direitos Creditórios (FIDC) e cotas de Fundos de Investimentos
em Cotas de Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios
(FIC FIDC).

As metas de retorno foram definidas para um horizonte de 60
meses e os índices de referência (benchmark) para um horizonte de 12 meses. É possível, portanto, que dentro de um mesmo
ano-calendário, a rentabilidade dos investimentos fique abaixo
da meta. Para maiores detalhes ver o documento “Premissas e
Propostas para a Política de Investimentos 2012”.
A Resolução CMN nº 3.792 exige que as entidades fechadas
de previdência complementar definam índices de referência
(benchmarks) e metas de rentabilidade para cada segmento
de aplicação.
Como os investimentos do plano estão estruturados em mandatos, que correspondem a parcelas menores que os segmentos, os índices de referência e as metas de rentabilidade apresentadas a seguir refletem uma estimativa da consolidação
dos mandatos.

4.4.3 - Restrições adicionais para fundos exclusivos
Especificamente para os fundos exclusivos, não será permitida:
• A negociação de qualquer ativo cuja contraparte seja o
administrador ou gestor do fundo;
• A aquisição de cotas de Fundos de Investimento em Direitos
Creditórios (FIDC) cujo underwriter seja o administrador ou
gestor do fundo ou outra entidade ligada ao seu controlador.
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Para o perfil BD os mandatos elegíveis são os seguintes:
Segmento
Renda Fixa –
Fundos Hedge
Renda Fixa –
Comum (liquidez)
Renda Fixa –
Estratégia
Renda Variável IBrX
Renda Variável
ativa
Investimentos
no exterior
Imóveis

Meta de Retorno
INPC
+ 5,5% ao ano

Benchmark
INPC +
5,5% ao ano

CDI

CDI

INPC +
5,50% ao ano
INPC +
10,6% ao ano
INPC +
13,6% ao ano
INPC +
13,6% ao ano
INPC +
5,5% ao ano

70% CDI +
30% IMA-B
IBr-X
IBr-X +
3,0% ao ano
IBr-X +
3,0% ao ano
INPC +
5,5% ao ano

Para o perfil geral CD os mandatos elegíveis são os
seguintes:

6. Política de gestão de risco
Em linha com o que estabelece o Capítulo III, “Dos Controles
Internos e de Avaliação de Risco”, da Resolução CMN nº 3792,
este tópico estabelece quais serão os critérios, parâmetros e limites de gestão de risco dos investimentos.
Os procedimentos descritos a seguir buscam estabelecer regras que permitam identificar, avaliar, controlar e monitorar os
diversos riscos aos quais os recursos do plano estão expostos,
entre eles os riscos de crédito, de mercado, de liquidez, operacional e legal.
Esse tópico disciplina, ainda, o controle de riscos referente ao
monitoramento dos limites de alocação estabelecidos pela Resolução CMN nº 3792 e por esta política de investimento.
6.1 - Identificação dos riscos
No processo de gestão do Plano de Aposentadoria Básico, foram identificados os seguintes riscos:
• Risco de mercado;
• Risco de crédito;
• Risco de liquidez;

Segmento
Renda Fixa –
Estratégia
Renda Variável IBrX
Renda Variável
ativa
Investimentos
estruturados
Investimentos
no exterior

Meta de Retorno
INPC +
5,50% ao ano
INPC +
10,6% ao ano
INPC +
13,6% ao ano
INPC +
6,0% ao ano
INPC +
13,6% ao ano

Benchmark
70% CDI +
30% IMA-B
IBr-X
IBr-X +
3,0% ao ano
IFM
IBr-X +
3,0% ao ano

As expectativas de retorno foram estimadas com base no cenário econômico apresentado pelo Boletim FOCUS divulgado em
9 de dezembro de 2011. Para obtenção dos retornos específicos
de cada segmento, foram considerados “prêmios de risco” em
relação à taxa básica de juros.
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• Risco da exposição em derivativos;
• Risco operacional;
• Risco legal; e
• Risco sistêmico.
Estes riscos serão avaliados, controlados e monitorados conforme os critérios estabelecidos nos tópicos a seguir.
Outros riscos que eventualmente venham a ser identificados
pelo Sistema de Controles Internos serão tratados no próprio
processo de controles internos da entidade.
6.2 - Controle de riscos
Como a estrutura de investimentos do plano atribui a discricionaridade da administração dos recursos a terceiros contratados,
o controle de parte dos riscos identificados será feito pelos próprios gestores externos, por meio de modelos que devem contemplar, no mínimo, os itens e parâmetros estabelecidos neste
documento. Da mesma forma, caberá à entidade o controle de
alguns riscos conforme define a tabela a seguir:
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Risco
Risco de mercado
Risco de crédito
Risco de liquidez
Risco da exposição
em derivativos
Risco operacional
Risco legal
Risco sistêmico

Responsável pelo Controle
Gestor
Gestor
Gestor
Gestor
Gestor/Entidade
Gestor/Entidade
Gestor/Entidade

O gestor que eventualmente extrapolar algum dos limites de risco estabelecidos nesta política de investimentos deve comunicar
à entidade sobre o ocorrido e tomar a medida mais adequada
diante do cenário e das condições de mercado da ocasião.
Os limites de risco estabelecidos nesta política de investimento
serão monitorados pela entidade, conforme os critérios especificados no item Monitoramento de riscos.
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O cálculo do B-VaR considerará:
• Modelo não paramétrico; e
• Intervalo de confiança de 95%.
O controle de riscos deve ser feito de acordo com os seguintes limites:
Nome do Lastro
(Multicotas)
Renda Fixa –
Estratégia
(perfil CD)
Renda Fixa – Comum
(liquidez perfil BD)
Renda Variável - IBrX
Renda Variável ativa
Investimentos
estruturados
Investimentos
no exterior

Limite

Benchmark

Horizonte
de Tempo

2,5%

70% CDI +
30% IMA-B

21 dias

0,7%

CDI

21 dias

2,0%
5,0%

IBr-X
IBr-X

21 dias
21 dias

2,0%

IMM

21 dias

5,0%

IBr-X

21 dias

6.3 - Avaliação de riscos
6.3.1 - Risco de mercado
Segundo o Art. 13 da Resolução CMN nº 3792, as entidades devem acompanhar e gerenciar o risco e o retorno esperado dos investimentos diretos e indiretos com o uso de modelo que limite a
probabilidade de perdas máximas toleradas para os investimentos.
Em atendimento ao que estabelece a legislação, o acompanhamento do risco de mercado será feito através do Benchmark Value-at-Risk (B-VaR), modelo que aponta, com um grau de confiança e para um horizonte de tempo pré-definido, qual a perda
esperada em relação à carteira teórica do índice de referência.
Cabe apontar que os modelos de controle apresentados nos
tópicos a seguir foram definidos com diligência, mas estão
sujeitos a imprecisões típicas de modelos estatísticos frente a
situações anormais de mercado.
6.3.1.1 - Benchmark-VaR
Para os investimentos nas carteiras administradas pelos gestores externos, o controle de risco será feito através do B-VaR, um
modelo indicado para avaliar a aderência da gestão a um determinado mandato. Ele pode ser entendido como uma medida
da diferença entre o retorno esperado do fundo ou carteira em
relação ao retorno esperado para o benchmark definido.

Não foram estabelecidos limites de B-VaR e/ou VaR para o
montante alocado nos Fundos Hedge perfil BD. A estrutura dos
Fundos refletirá a lógica do passivo e as necessidades específicas do Plano, ou seja, o risco será alocado na medida exata das
necessidades do plano. As revisões, movimentações e controles
de riscos (liquidez, solvência, mercado) dos títulos que compõem os fundos serão feita através de Estudos de ALM.
6.3.2 - Risco de crédito
O risco de crédito dos investimentos do plano será avaliado
com base nos ratings atribuídos por agência classificadora
de risco atuante no Brasil. Os ativos serão enquadrados em
duas categorias:
• Grau de investimento;
• Grau especulativo.
Para checagem do enquadramento, os títulos privados devem,
a princípio, ser separados de acordo com suas características.
Posteriormente, é preciso verificar se o papel possui rating por
uma das agências elegíveis e se a nota é, de acordo com a escala da agência, igual ou superior à classificação mínima apresentada na tabela a seguir.
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Agência
Prazo

Inst. Financeira
Longo prazo
Curto prazo

Inst. Não Financeira
Longo prazo
Curto prazo

DPGE
Longo prazo
Curto prazo

Standard & Poors
Moody’s
Fitch Ratings

brAA3.br
A-(bra)

brAA3.br
A-(bra)

brBBBBaa3.br
BBB-(bra)

brA-3
BR-3
F3(bra)

Os investimentos que possuírem rating igual ou superior às notas indicadas na tabela serão enquadrados na categoria grau
de investimento, desde que observadas as seguintes condições:
• No caso de emissões de instituições financeiras, para fins
de enquadramento, a avaliação deve considerar o rating do
emissor; nos demais casos consideram-se o rating da emissão;
• Os títulos que não possuem rating pelas agências elegíveis
(ou que tenham classificação inferior às que constam na tabela) devem ser enquadrados na categoria grau especulativo;
• Caso duas agências elegíveis classifiquem o mesmo papel,
será considerado, para fins de enquadramento, o pior rating;
• O enquadramento dos títulos será feita com base no rating
vigente na data da verificação da aderência das aplicações à
política de investimento.
6.3.2.1 - Exposição a crédito privado
O controle da exposição a crédito privado é feito através do
percentual de recursos alocados em títulos privados, considerada a categoria de risco dos papéis.
O controle do risco de crédito deve ser feito de acordo com os
seguintes limites:
Nome do Lastro
(Multicotas)

Categoria de Risco

Limite

Renda Fixa estratégia

Grau de investimento +
Grau especulativo
Grau especulativo

50%
6%

Cabe frisar que as aplicações em fundos exclusivos da entidade
destinadas ao hedge do passivo e em fundos de liquidez das Contas Coletivas não devem ser considerados na verificação do limite.
6.3.3 - Risco de liquidez
O risco de liquidez pode ser dividido em duas classes:
• Possibilidade de indisponibilidade de recursos para pagamento de obrigações;
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brA-3
BR-3
F3(bra)

brA-3
BR-3
F3(bra)

• Possibilidade de redução da demanda de mercado.
Os itens a seguir detalham as características destes riscos e a
forma como eles serão geridos.
É importante registrar que os instrumentos de controle apresentados são baseados em modelos estatísticos, que por definição estão sujeitos a desvios decorrentes de aproximações,
ruídos de informações ou de condições anormais de mercado.
6.3.3.1 - Indisponibilidade de recursos para pagamento
de obrigações
A gestão do risco de indisponibilidade de recursos para pagamento de obrigações depende do planejamento estratégico dos
investimentos do plano. A aquisição de títulos ou valores mobiliários com prazo ou fluxos incompatíveis com as necessidades
do plano pode gerar um descasamento.
Para o perfil BD, a gestão desse risco é feito por meio da elaboração do estudo de ALM, que projeta, com base características
do passivo, o fluxo de caixa para os próximos anos e recomenda
uma carteira de ativos adequada para atender a essas demandas futuras.
Para o perfil CD, a gestão desse risco é feita por meio da manutenção de parte dos recursos aplicados em ativos com liquidez.
6.3.3.2 - Redução de demanda de mercado
A segunda classe de risco de liquidez pode ser entendida como
a possibilidade de redução ou inexistência de demanda pelos
títulos e valores mobiliários integrantes da carteira. A gestão
deste risco será feita com base nos seguintes indicadores:
• Participação no patrimônio líquido de fundos condominiais; e
• Percentual da carteira que pode ser negociada em condições
adversas.
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6..3.3.2.1 - Participação em fundos condominiais

6.3.4.1 - Exposição em derivativos

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

O controle de risco de exposição a derivativos deve ser realizado individualmente por veículo de investimento. Os limites
devem ser medidos em relação às alocações em:

Como os investimentos em fundos condominiais são realizados
prioritariamente através das carteiras administradas, o controle
da participação deve ser feito individualmente por mandato,
em linha com os limites apresentados a seguir:
Dessa forma, cada carteira administrada pode possuir, no máximo:
• 30% (trinta por cento) das cotas de um fundo condominial.
Cabe frisar que, para fins de verificação desse limite, devem ser
contabilizadas as aplicações de outros planos da entidade na
mesma carteira administrada.

• Títulos da dívida pública federal;
• Títulos de emissão de instituições financeiras (CDB, RDB,
DPGE, etc); e
• Ações integrantes do Índice Bovespa.
A soma dos investimentos nesses ativos deve ser considerada
como denominador na conta da exposição, que devem respeitar os seguintes limites:
• Até 15% (quinze por cento) de depósito de margem para
operações com derivativos;
• Até 5% (cinco por cento) de despesas com compra de opções.

6.3.3.2.2 - Percentual da carteira negociável

6.3.5 - Risco legal

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

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

Os limites mínimos são os seguintes:

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

Horizonte
1 (um) dia útil
21 (vinte e um) dias úteis

Percentual da Carteira
20%
35%

Esse controle é aplicável somente aos investimentos que fazem
parte da carteira do perfil CD, uma vez que o risco de liquidez
do perfil BD já é minimizado pelo estudo de ALM.

• Da realização periódica de relatórios de compliance que
permitam verificar a aderência dos investimentos às diretrizes da legislação em vigor e à política de investimento;
• Da revisão periódica dos regulamentos dos veículos de investimentos, exclusivos ou não;
• Da utilização de pareceres jurídicos para contratos com
terceiros.

6.3.4 - Risco da exposição em derivativos

6.3.6 - Risco operacional

O controle da exposição em derivativos será feito em conformidade com o que determina a legislação, por meio do monitoramento:

A gestão do risco operacional será feita de forma preventiva,
por meio da adoção de normas e procedimentos de controles
internos, em linha com o que estabelece a legislação aplicável.
Entre os procedimentos de controle podem ser destacados:

• Dos níveis de margem depositada como garantia de operações com derivativos; e
• Das despesas com a compra de opções.
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• A definição de rotinas de acompanhamento e análise dos
relatórios de monitoramento dos riscos descritos nos tópicos anteriores;
• O estabelecimento de procedimentos formais para tomada
de decisão de investimentos; e
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6.3.7 - Risco sistêmico
O risco sistêmico se caracteriza pela possibilidade de que o sistema financeiro seja contaminado por eventos pontuais, como
a falência de um banco ou de uma empresa. É, portanto, um
risco que, por concepção, não se controla.
Para tentar reduzir a suscetibilidade dos investimentos a esse
risco, a alocação dos recursos deve levar em consideração os
aspectos referentes à diversificação de setores e emissores.
6.4 - Monitoramento dos riscos
Os limites definidos no item Avaliação de riscos são monitorados periodicamente pela entidade, através de relatórios específicos avaliados pelo AETQ com apoio de consultoria especializada.
Eventuais desenquadramentos que venham a ser identificados
são reportados ao Comitê de Investimentos, que deve avaliar a
medida mais adequada diante das condições de mercado.

variações que não implicam, necessariamente, em possibilidade de
perda. O acompanhamento terá como finalidade avaliar o comportamento da carteira em cenários adversos para que os administradores possam, dessa forma, balancear melhor as exposições.
6.4.2 - Risco de crédito
O risco das aplicações em crédito privado está diretamente relacionado à saúde financeira das empresas investidas, que pode
mudar em função do cenário macroeconômico, das condições
de mercado ou de situações específicas.
Para refletir essas mudanças, é comum que as agências de classificação de risco revejam periodicamente os ratings atribuídos.
Como nada impede que esses ratings sejam revistos para pior, é
possível que um título sofra um rebaixamento de rating e passe
a ser classificado na categoria grau especulativo.

O processo de monitoramento pode incluir, adicionalmente, auditorias nos gestores de carteiras administradas, a fim de certificar
o funcionamento dos sistemas de gestão de risco e compliance.

Da mesma forma, existe a possibilidade de que a empresa emissora de um título integrante da carteira do plano tenha falência decretada ou anuncie que não terá condições de arcar com
suas dívidas (default). Nesse caso, a recuperação de parte dos
recursos depende de trâmites legais.

Além disso, foram definidos procedimentos de monitoramento
complementares para alguns dos riscos identificados. Essa prática busca identificar riscos potenciais decorrentes de eventos atípicos, como o surgimento de uma crise generalizada de mercado.

Como os eventos acima mencionados fogem do controle dos
investidores, os tópicos a seguir estabelecem procedimentos de
monitoramento que devem ser adotados em eventuais casos de
rebaixamento de rating ou default.

6.4.1 - Risco de Mercado

6.4.2.1 - Rebaixamento de rating

6.4.1.1 - Análise de Stress

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

A avaliação dos investimentos em análises de stress passa necessariamente pela definição de cenários de stress, que podem
considerar mudanças bruscas em variáveis importantes para o
apreçamento dos ativos, como taxas de juros e preços de determinados ativos.
Embora as projeções considerem as variações históricas dos
indicadores, os cenários de stress não precisam apresentar necessariamente relação com o passado, uma vez que buscam simular variações futuras adversas.
Para o monitoramento do valor de stress da carteira, serão utilizados os seguintes parâmetros:
• Cenário: BM&F
• Periodicidade: mensal
As análises de stress são realizadas por meio do cálculo do
Value-at-Risk (VaR) da carteiras, considerado o cenário atípico de mercado.
Cabe registrar que essas análises não são parametrizadas por limites, uma vez que a metodologia considerada pode apresentar
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• Verificar se a marcação a mercado do título foi ajustada;
• Verificar o enquadramento do título conforme os parâmetros estabelecidos por esta política;
• Verificar a existência de outros títulos na carteira que possam sofrer rebaixamento de rating pelo mesmo motivo;
• Analisar o impacto do rebaixamento na qualidade de crédito da carteira, de acordo com os parâmetros desta política;
• Caso seja considerada a possibilidade de venda do título, verificar a existência de fontes de referência para apreçamento.
6.4.2.2 -Default
Caso ocorra algum default na carteira do plano, os gestores
podem adotar as mesmas medidas recomendadas para os casos
de rebaixamento de rating.
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política de investimentos - plano básico

51

7. Apreçamento
Os títulos e valores mobiliários integrantes das carteiras e fundos de investimentos, exclusivos ou não, nos quais o plano aplica recursos devem ser marcados a valor de mercado, de acordo
com os critérios recomendados pela CVM e pela ANBID.
Isso não exclui a possibilidade, porém, de o plano contabilizar
os títulos selecionados do Perfil BD que pretende carregar até o
vencimento pela taxa de aquisição do papel, método chamado
de marcação na curva.
O método e as fontes de referência adotadas para apreçamento
dos ativos adotados pela entidade são os mesmos estabelecidos
por seus custodiantes e estão disponíveis no Manual de apreçamento do custodiante.
O controle da marcação dos papeis é feito por meio de relatórios gerados mensalmente por consultores contratados.
8. Observação dos Princípios Sócio-Ambientais
Os princípios sócio-ambientais podem ser entendidos como
um conjunto de regras que visam favorecer o investimento em
companhias que adotam, em suas atividades ou através de projetos, políticas de responsabilidade sócio-ambiental.
A maneira mais comum de adoção desse conjunto de regras
ocorre por meio da adesão a protocolos ou iniciativas lideradas por órgãos da sociedade civil e organismos internacionais,
como a Organização das Nações Unidas (ONU).
A observância dos princípios sócio-ambientais na gestão dos
recursos depende, portanto, da adequação do processo de
tomada de decisões, de forma que os administradores da
entidade tenham condições de cumprir as regras de investimento responsável.
Como a estrutura de investimentos do plano atribui, em grande
parte, a discricionaridade da administração dos recursos a gestores terceirizados, decidiu-se que, ao longo da vigência desta política de investimento, os princípios sócio-ambientais serão observados sempre que possível, sem adesão a protocolos de regras.

PRhosper Relatório Anual 2012

Pensando no futuro. Investindo no presente.

52

política de investimentos - plano suplementar

política de investimentos
vigência: 2012 a 2016
1. Introdução
A presente política de investimento estabelece os princípios e
diretrizes que devem reger os investimentos dos recursos confiados à entidade, com vistas a promover a segurança, liquidez
e rentabilidade necessárias para assegurar o equilíbrio entre
ativos e passivos do plano.
Os limites e critérios aqui apresentados estão fundamentados
na Resolução CMN nº 3792, de 24 de setembro de 2009, legislação que estabelecia, quando da aprovação desta política de
investimento, as diretrizes de aplicação dos recursos garantidores das EFPC.

As diretrizes aqui definidas, que entram em vigor em 1º de
janeiro de 2012, contemplam todos os itens previstos no
Capitulo V, “Da Política de Investimento”, da Resolução CMN
nº 3792. O documento foi elaborado tendo em vista um horizonte de 60 meses.
2. Plano de benefícios
A presente política de investimento apresenta as diretrizes para
a aplicação dos recursos garantidores do Plano de Aposentadoria Suplementar. Os tópicos a seguir mostram seus principais dados:

Entende-se, dessa forma, que as diretrizes ora estabelecidas
são complementares àquelas definidas pela Resolução CMN
nº 3792, não estando os administradores ou gestores, em nenhuma hipótese, dispensados de observar as regras de elegibilidade, restrições, limites e demais condições estabelecidas
pela legislação aplicável, ainda que estas não estejam transcritas neste documento.
Caso haja mudanças na legislação, os investimentos devem ser
adequados gradativamente à nova regulamentação. Se houver
necessidade de negociação de ativos, a entidade estabelecerá
um plano com critérios e prazos para a realização dessas operações, de forma a garantir a preservação dos recursos, sem
prejuízos à rentabilidade dos investimentos.
A entidade poderá deixar de monitorar, da mesma forma, limites e restrições obrigatórios que eventualmente venham a ser
revogados pela legislação aplicável.

Perfil

Contribuição
Definida (CD)

• Tipo: Contribuição Definida (CD)
• CNPB: 1996003119
• Administrador Estatutário Tecnicamente Qualificado
(AETQ): Valéria Bernasconi
• Administrador Responsável pelo Plano de Benefícios
(ARPB): Valéria Bernasconi
3. Estrutura de investimentos
O plano define estratégias de macroalocação específicas em
função das características atuariais dos perfis que compõem o
plano de benefícios. Como o plano é de Contribuição Definida
(CD), a estratégia se baseou na assunção de risco almejando
obter retorno de longo prazo. Assim o plano possuía, quando da
aprovação desta política de investimento, a seguinte estrutura:

Parcela
Associada

Nome do Lastro (Multicotas)

Descrição do veículo

Reservas
individuais

Renda Fixa - estratégia
Renda variável – IBr-X
Renda Variável - ativo
Investimentos Estruturados
Investimentos no Exterior

Fundos de Renda Fixa na carteira administrada
Carteira ou fundos de ações na carteira administrada
Fundo de gestão ativa em renda variável (novo)
Fundos multimercados não-institucionais (1)
Fundos que aplicam em ativos no exterior (2)

(1) Fundos multimercados que não obedecem, necessariamente, a todos os pontos da legislação aplicável às EFPCs. Por outro
lado, os fundos que compõem esse mandato não devem utilizar as prerrogativas de investimentos destinados a investidores
qualificados, de acordo com a exigência da Resolução CMN nº 3792.
(2) Fundos enquadrados no Art. 21 da Resolução CMN nº 3792.
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4. Diretrizes de aplicação
Os tópicos a seguir descrevem os procedimentos e diretrizes a
serem observados na aplicação dos recursos do plano. É importante destacar que quaisquer investimentos que não se enquadrem nas modalidades previstas nesta política devem estar em
conformidade com as exigências, limites e condições estabelecidas pela legislação aplicável.
4.1 - Composição dos investimentos
A tabela a seguir mostra os limites e os índices de referência
(benchmarks) dos mandatos que se enquadram nos segmentos
estabelecidos pela Resolução CMN nº 3792.
Segmento

Limite
Legal

Alocação
Objetivo

Limites
Inferior Superior
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das no Regulamento Multicotas CD Flex, o qual será elaborado
futuramente, assim que o processo de alteração da estrutura
for concluído.
A alocação objetivo do Perfil Geral CD foi definida com base no
Perfil atual (70% Renda Fixa + 30% Renda Variável). A alocação
objetivo poderá variar após implantação dos diferentes perfis
do modelo CD FLEX (multiportfólio) dependendo da escolha
individual dos participantes.
Os gestores devem respeitar os limites inferiores, superiores e
targets dos mandatos individuais.
4.2 - Estrutura de tomada de decisão
As decisões sobre a alocação dos recursos, desde a estrutura
dos investimentos até a definição dos mandatos e alocações
táticas, devem respeitar o seguinte processo:
Conselho Deliberativo

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

100%
70%

85,0%
15,0%

60%
0%

100%
40%

Planejamento estratégico

20%

0,0%

0%

10%

10%

0,0%

0%

10%

Conselho Deliberativo e
Comitê de Investimentos

8%

0,0%

0%

0%

15%

0,0%

0%

0%

A alocação objetivo foi definida considerando o cenário macroeconômico e as expectativas de mercado vigentes quando
da elaboração desta política de investimento. . O cenário, assim
como as expectativas macroeconômicas, é descrito no anexo
“Premissas e Propostas para a Política de Investimentos
2012”. Os números refletem, portanto, a alocação estratégica
dos recursos, sujeita a movimentos táticos de acordo com as
condições de mercado.
É importante frisar que mudanças no cenário macroeconômico
inevitavelmente alteram as expectativas de retorno dos ativos,
bem como suas volatilidades, o que obriga os administradores
do plano a buscar um novo ponto de equilíbrio dentro dos limites de alocação de cada segmento.
Durante a vigência desta política de investimento, uma revisão
na estrutura de investimentos, poderá ser implantada para a
parcela CD com a criação de diversos perfis de investimento.
Esses perfis terão alocações diferenciadas entre os segmentos,
principalmente renda fixa e renda variável, de acordo com a
opção de cada participante. Maiores detalhes dessa nova estrutura e as características e limitações de cada perfil serão defini-

Estrutura de investimento
Alocação dos recursos
Comitê de Investimentos
(Aprovada pelo
Conselho Deliberativo)
Política de Investimento
Monitoramento
Comitê de investimentos
Seleção de gestores
AETQ
Relação com gestores

Reuniões mensais
PRhosper + RiskOffice
Reuniões trimestrais
Comitê de Investimentos
Fiscalização
Conselho Fiscal

Gestores
Aplicação dos recursos

Secretaria de Previdência
Complementar

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

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

4.2.2 - Análise terceirizada
Para avaliação de investimentos específicos, ou estruturas mais
complexas, o Comitê de Investimentos pode contratar análises
de consultores externos ou de agências de classificação de risco. As informações serão usadas para subsidiar a decisão.
4.3 - Análise prévia do risco dos investimentos
Conforme estabelece o Art. 30 da Resolução CMN nº 3792, a
aquisição de títulos e valores mobiliários integrantes dos segmentos de renda fixa e de renda variável deve ser precedida de
análise de riscos. Essa análise é necessária, portanto, no caso
dos investimentos em:
• Títulos de emissão privada;
• Títulos de estados e municípios;
• Derivativos;
• Cotas de fundos condominiais que se enquadram nos segmentos de renda fixa;
• Cotas de fundos condominiais que se enquadram nos segmentos de renda variável;
• Debêntures com participação nos lucros;
• Créditos de carbono e Reduções Certificadas de Emissão (RCE);
• Certificados de potencial adicional de construção (CEPAC); e
• Certificados de ouro físico.

A análise prévia de riscos, baseadas em avaliações terceirizadas
ou não, deve contemplar, no mínimo, os aspectos relacionados nos tópicos a seguir. Caso a verificação de algum dos itens
obrigatórios seja inviável, as razões que motivaram a não observância dos requisitos estabelecidos nesta política devem ser
documentadas e arquivadas.
4.3.2.1 - Títulos de crédito privado e similares
Este tópico apresenta os aspectos que devem ser observados na
análise prévia da aquisição dos seguintes ativos:
• Títulos das dívidas públicas mobiliárias estaduais e municipais;
• Títulos de emissão de instituições financeiras (ex. CDB e DPGE);
• Depósitos em poupança;
• Títulos de companhias abertas (ex. debêntures, CCB, NP,
FIDC, CCI, NCE, CPR e CDCA);
• Obrigações de organismos multilaterais emitidas no País;
• Certificados de recebíveis de emissão de securitizadoras
(ex. CRI); e
• Demais títulos de emissão privada.
A avaliação deve contemplar tanto as características particulares do investimento, quanto o impacto que sua aquisição
causaria na carteira do plano e do veículo, em termos de risco,
retorno e enquadramento. Nesse sentido, a análise deve considerar, no mínimo:
• O rating do emissor ou da emissão, conforme o caso;

4.3.1 - Aplicação
Como a estrutura de investimentos do plano é baseada exclusivamente em veículos sob gestão discricionária (administrados
por gestores externos), os procedimentos para análise prévia
estabelecidos no item Aspectos a serem analisados serão aplicáveis somente caso o plano estruture uma carteira própria ou
um fundo de investimento exclusivo no qual a entidade seja
responsável pelas decisões referentes à compra e venda de ativos (gestão não discricionária).
Dessa forma, nos investimentos feitos por meio de carteiras
administradas ou fundos sob gestão discricionária, ainda que
exclusivos, os procedimentos de análise prévia serão feitos conforme os critérios estabelecidos pelos gestores contratados.
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• O nível de risco de crédito, de acordo com as diretrizes
desta política;
• O histórico do emissor;
• O volume/montante da emissão;
• O prazo do investimento;
• O instrumento utilizado (CCB, FIDC, CCI, etc.);
• As vedações, limites e restrições estabelecidos por esta
política e pela legislação aplicável;
• O prêmio em relação aos títulos públicos com prazo ou
duration semelhante.
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A análise do impacto na carteira deve considerar:
• A variação no percentual de crédito na carteira;
• Os limites legais de investimento por modalidade;
• Os efeitos de diversificação (em termos de setores, emissores); e
• O impacto na liquidez.
Os parâmetros de avaliação de risco de crédito acima apresentados não impedem que o plano decida por investir em títulos
que se enquadram na categoria grau especulativo, conforme
definido no item Risco de crédito desta política.
4.3.2.2 - Cotas de fundos de investimento
No caso de aquisição de cotas de fundos de investimentos de
condomínio aberto, que não aqueles classificados pela Resolução CMN nº 3792 nos segmentos de investimentos estruturados
e de investimentos no exterior, a análise de risco deve considerar, no mínimo:
• O percentual de crédito (por setor);
• Qualidade do crédito, com base nos critérios desta política
de investimento;
• A política de derivativos (finalidade das operações, alavancagem, etc.);

Neste último item, é necessário considerar a penalidade (desconto no preço) que a BM&F impõe a cada ativo, quando acerta
como margem de garantia.
4.3.2.4 - Demais títulos e valores mobiliários
No caso dos demais títulos e valores mobiliários integrantes
dos segmentos de renda fixa e renda variável, a análise de risco
deve considerar, no mínimo:
• A elegibilidade do investimento, pela legislação aplicável e
por esta política;
• O enquadramento nos limites estabelecidos pela legislação
e por esta política;
• As características específicas do investimento; e
• Os riscos de mercado, de crédito e de liquidez.
4.4 - Restrições
As restrições estabelecidas a seguir são aplicáveis somente às
alocações em veículos exclusivos da PRhosper. No caso de investimentos em fundos condominiais, as aplicações estão sujeitas exclusivamente à legislação aplicável e a seus regulamentos
e mandatos específicos.

• A liquidez dos investimentos;

4.4.1 - Títulos do Tesouro Nacional

• Indicadores de risco-retorno; e

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

• Análise qualitativa da gestão.
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• Moedas de Privatização;
4.3.2.3 - Derivativos
Nas operações com derivativos em veículos sob gestão não discricionária, a análise de risco deve considerar, pelo menos:

• Títulos da Dívida Agrária;
• Títulos Estaduais e Municipais.

• Os riscos da operação, considerando testes de stress;

4.4.2 - Títulos de grau especulativo

• O depósito de margem necessário, com base em dados
históricos;

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

• O nível de margem já comprometida no veículo;
• A aderência à legislação aplicável e à política de investimento.
• A disponibilidade de ativos no veículo aceitos como margem (segundo a legislação):

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

- Títulos da dívida pública federal;
- Títulos de emissão de instituições financeiras (CDB, RDB,
DPGE, etc); e
- Ações integrantes do Índice Bovespa.
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4.4.3 - Restrições adicionais para fundos exclusivos
Especificamente para os fundos exclusivos, não será permitida:
• A negociação de qualquer ativo cuja contraparte seja o
administrador ou gestor do fundo;
• A aquisição de cotas de Fundos de Investimento em Direitos
Creditórios (FIDC) cujo underwriter seja o administrador ou
gestor do fundo ou outra entidade ligada ao seu controlador.
4.5 - Operações com derivativos
Veículo
Fundos e
carteiras
exclusivos
Fundos
condominiais
Carteiras
administradas

Pode operar
Derivativos?

Meta de Retorno
INPC +
5,50% ao ano
INPC +
10,6% ao ano
INPC +
13,6% ao ano
INPC +
6,0% ao ano
INPC +
13,6% ao ano

Benchmark
70% CDI +
30% IMA-B
IBr-X
IBr-X +
3,0% ao ano
IFM
IBr-X +
3,0% ao ano

Vedações
• Operações a descoberto
• Short de ações

Sim

Segmento
Renda Fixa –
Estratégia
Renda Variável IBrX
Renda Variável
ativa
Investimentos
estruturados
Investimentos
no exterior

• Operações que gerem
exposição superior
a uma vez o patrimônio
líquido do veículo

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

As expectativas de retorno foram estimadas com base no cenário econômico apresentado pelo Boletim FOCUS divulgado em
9 de dezembro de 2012. Para obtenção dos retornos específicos
de cada segmento, foram considerados “prêmios de risco” em
relação à taxa básica de juros.
6. Política de gestão de risco
Em linha com o que estabelece o Capítulo III, “Dos Controles
Internos e de Avaliação de Risco”, da Resolução CMN nº 3792,
este tópico estabelece quais serão os critérios, parâmetros e limites de gestão de risco dos investimentos.
Os procedimentos descritos a seguir buscam estabelecer regras que permitam identificar, avaliar, controlar e monitorar os
diversos riscos aos quais os recursos do plano estão expostos,
entre eles os riscos de crédito, de mercado, de liquidez, operacional e legal.

As metas de retorno foram definidas para um horizonte de 60
meses e os índices de referência (benchmark) para um horizonte de 12 meses. É possível, portanto, que dentro de um mesmo
ano-calendário, a rentabilidade dos investimentos fique abaixo
da meta. Para maiores detalhes ver o documento “Premissas e
Propostas para a Política de Investimentos 2012”.

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

A Resolução CMN nº 3.792 exige que as entidades fechadas
de previdência complementar definam índices de referência
(benchmarks) e metas de rentabilidade para cada segmento
de aplicação.

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

Como os investimentos do plano estão estruturados em mandatos, que correspondem a parcelas menores que os segmentos, os
índices de referência e as metas de rentabilidade apresentadas a
seguir refletem uma estimativa da consolidação dos mandatos.

6.1 Identificação dos riscos

• Risco de mercado;
• Risco de crédito;
• Risco de liquidez;
• Risco da exposição em derivativos;
• Risco operacional;
• Risco legal; e
• Risco sistêmico.
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Estes riscos serão avaliados, controlados e monitorados conforme os critérios estabelecidos nos tópicos a seguir.
Outros riscos que eventualmente venham a ser identificados
pelo Sistema de Controles Internos serão tratados no próprio
processo de controles internos da entidade.
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Cabe apontar que os modelos de controle apresentados nos
tópicos a seguir foram definidos com diligência, mas estão
sujeitos a imprecisões típicas de modelos estatísticos frente a
situações anormais de mercado.
6.3.1.1 - Benchmark-VaR

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

Responsável pelo Controle
Gestor
Gestor
Gestor
Gestor
Gestor/Entidade
Gestor/Entidade
Gestor/Entidade

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

Para os investimentos nas carteiras administradas pelos gestores externos, o controle de risco será feito através do B-VaR, um
modelo indicado para avaliar a aderência da gestão a um determinado mandato. Ele pode ser entendido como uma medida
da diferença entre o retorno esperado do fundo ou carteira em
relação ao retorno esperado para o benchmark definido.
O cálculo do B-VaR considerará:
• Modelo não paramétrico; e
• Intervalo de confiança de 95%.
O controle de riscos deve ser feito de acordo com os seguintes
limites:
Nome do Lastro
(Multicotas)
Renda Fixa –
Estratégia
(perfil CD)
Renda Variável ativa
Investimentos
estruturados
Investimentos
no exterior

Limite

Benchmark

Horizonte
de Tempo

2,5%

70% CDI +
30% IMA-B

21 dias

5,0%

IBr-X

21 dias

2,0%

IMM

21 dias

5,0%

IBr-X

21 dias

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

6.3.1 - Risco de mercado

• Grau de investimento;

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

• Grau especulativo.

Em atendimento ao que estabelece a legislação, o acompanhamento do risco de mercado será feito através do Benchmark
Value-at-Risk (B-VaR), que estima, com um grau de confiança
e para um horizonte de tempo pré-definido, qual a perda esperada em relação à carteira teórica do índice de referência.

Para checagem do enquadramento, os títulos privados devem,
a princípio, ser separados de acordo com suas características.
Posteriormente, é preciso verificar se o papel possui rating por
uma das agências elegíveis e se a nota é, de acordo com a escala da agência, igual ou superior à classificação mínima apresentada na tabela a seguir.
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Agência
Prazo

Inst. Financeira
Longo prazo
Curto prazo

Inst. Não Financeira
Longo prazo
Curto prazo

DPGE
Longo prazo
Curto prazo

Standard & Poors
Moody’s
Fitch Ratings

brAA3.br
A-(bra)

brAA3.br
A-(bra)

brBBBBaa3.br
BBB-(bra)

brA-3
BR-3
F3(bra)

Os investimentos que possuírem rating igual ou superior às notas indicadas na tabela serão enquadrados na categoria grau
de investimento, desde que observadas as seguintes condições:
• No caso de emissões de instituições financeiras, para fins de
enquadramento, a avaliação deve considerar o rating do emissor; nos demais casos consideram-se o rating da emissão;
• Os títulos que não possuem rating pelas agências elegíveis
(ou que tenham classificação inferior às que constam na tabela) devem ser enquadrados na categoria grau especulativo;
• Caso duas agências elegíveis classifiquem o mesmo papel,
será considerado, para fins de enquadramento, o pior rating;
• O enquadramento dos títulos será feita com base no rating
vigente na data da verificação da aderência das aplicações à
política de investimento.
6.3.2.1 - Exposição a crédito privado
O controle da exposição a crédito privado é feito através do
percentual de recursos alocados em títulos privados, considerada a categoria de risco dos papéis.
Os limites são os seguintes:
Nome do Lastro
(Multicotas)
Renda Fixa estratégia

Categoria de Risco
Grau de investimento +
Grau especulativo
Grau especulativo

brA-3
BR-3
F3(bra)

6.3.3 - Risco de liquidez
O risco de liquidez pode ser dividido em duas classes:
• possibilidade de indisponibilidade de recursos para pagamento de obrigações;
• possibilidade de redução da demanda de mercado.
Os itens a seguir detalham as características destes riscos e
a forma como eles serão geridos.
É importante registrar que os instrumentos de controle apresentados são baseados em modelos estatísticos, que por definição estão sujeitos a desvios decorrentes de aproximações,
ruídos de informações ou de condições anormais de mercado.
6.3.3.1 - Indisponibilidade de recursos para pagamento
de obrigações
A gestão do risco de indisponibilidade de recursos para pagamento de obrigações depende do planejamento estratégico dos
investimentos do plano. A aquisição de títulos ou valores mobiliários com prazo ou fluxos incompatíveis com as necessidades
do plano pode gerar um descasamento. A gestão desse risco é
feita por meio da manutenção de parte dos recursos aplicados
em ativos com liquidez.

Limite
6.3.3.2 - Redução de demanda de mercado
50%
6%

Cabe frisar que as aplicações em fundos exclusivos da entidade destinadas ao hedge do passivo e em fundos de liquidez
das Contas Coletivas não devem ser considerados na verificação do limite.
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brA-3
BR-3
F3(bra)

A segunda classe de risco de liquidez pode ser entendida como
a possibilidade de redução ou inexistência de demanda pelos
títulos e valores mobiliários integrantes da carteira. A gestão
deste risco será feita com base nos seguintes indicadores:
• Participação no patrimônio líquido de fundos condominiais; e
• Percentual da carteira que pode ser negociada em condições adversas.
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6.3.3.2.1 - Participação em fundos condominiais
O controle da participação em fundos condominiais visa a reduzir o risco de o plano se tornar um dos últimos cotistas do
fundo e eventualmente ter que arcar com prejuízos financeiros
decorrentes da negociação de títulos e valores mobiliários com
baixa liquidez.
Como os investimentos em fundos condominiais são realizados
prioritariamente através das carteiras administradas, o controle
da participação deve ser feito individualmente por mandato,
em linha com os limites apresentados a seguir:
Dessa forma, cada carteira administrada pode possuir, no máximo:
• 30% (trinta por cento) das cotas de um fundo condominial.
Cabe frisar que, para fins de verificação desse limite, devem ser
contabilizadas as aplicações de outros planos da entidade na
mesma carteira administrada.
6.3.3.2.2 - Percentual da carteira negociável
O controle do risco de liquidez de demanda de mercado será
feito por meio do controle do percentual da carteira que, em
condições adversas (20% do volume médio de negócios), pode
ser negociada em um determinado horizonte de tempo.
Os limites mínimos são os seguintes:
Horizonte
1 (um) dia útil
21 (vinte e um) dias úteis

Percentual da Carteira
20%
35%

6.3.4 - Risco da exposição em derivativos
O controle da exposição em derivativos será feito em conformidade com o que determina a legislação, por meio do monitoramento:
• Dos níveis de margem depositada como garantia de operações com derivativos; e
• Das despesas com a compra de opções.
6.3.4.1 - Exposição em derivativos
O controle de risco de exposição a derivativos deve ser realizado individualmente por veículo de investimento. Os limites
devem ser medidos em relação às alocações em:
• Títulos da dívida pública federal;
• Títulos de emissão de instituições financeiras (CDB, RDB,
DPGE, etc); e
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A soma dos investimentos nesses ativos deve ser considerada
como denominador na conta da exposição, que devem respeitar os seguintes limites:
• Até 15% (quinze por cento) de depósito de margem para
operações com derivativos;
• Até 5% (cinco por cento) de despesas com compra de opções.
6.3.5 - Risco legal
O risco legal está relacionado a autuações, processos ou mesmo
a eventuais perdas financeiras decorrentes de questionamentos
jurídicos, da não execução de contratos e do não cumprimento
das normas.
O controle dos riscos dessa natureza, que incidem sobre atividades e investimentos que envolvam a elaboração de contratos
específicos, será feito por meio:
• Da realização periódica de relatórios de compliance que
permitam verificar a aderência dos investimentos às diretrizes da legislação em vigor e à política de investimento;
• Da revisão periódica dos regulamentos dos veículos de
investimentos, exclusivos ou não;
• Da utilização de pareceres jurídicos para contratos com
terceiros.
6.3.6 - Risco operacional
A gestão do risco operacional será feita de forma preventiva,
por meio da adoção de normas e procedimentos de controles
internos, em linha com o que estabelece a legislação aplicável.
Entre os procedimentos de controle podem ser destacados:
• A definição de rotinas de acompanhamento e análise
dos relatórios de monitoramento dos riscos descritos nos
tópicos anteriores;
• O estabelecimento de procedimentos formais para tomada
de decisão de investimentos; e
6.3.7 - Risco sistêmico
O risco sistêmico se caracteriza pela possibilidade de que o
sistema financeiro seja contaminado por eventos pontuais,
como a falência de um banco ou de uma empresa. É, portanto,
um risco que, por concepção, não se controla.
Para tentar reduzir a suscetibilidade dos investimentos a esse
risco, a alocação dos recursos deve levar em consideração os
aspectos referentes à diversificação de setores e emissores.

• Ações integrantes do Índice Bovespa.
PRhosper Relatório Anual 2012
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6.4 - Monitoramento dos riscos

6.4.2 - Risco de crédito

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

O risco das aplicações em crédito privado está diretamente relacionado à saúde financeira das empresas investidas, que pode
mudar em função do cenário macroeconômico, das condições
de mercado ou de situações específicas.

Eventuais desenquadramentos que venham a ser identificados
são reportados ao Comitê de Investimentos, que deve avaliar
a medida mais adequada diante das condições de mercado.
O processo de monitoramento pode incluir, adicionalmente, auditorias nos gestores de carteiras administradas, a fim de certificar
o funcionamento dos sistemas de gestão de risco e compliance.
Além disso, foram definidos procedimentos de monitoramento
complementares para alguns dos riscos identificados. Essa prática busca identificar riscos potenciais decorrentes de eventos atípicos, como o surgimento de uma crise generalizada de mercado.
6.4.1 - Risco de mercado
6.4.1.1 - Análise de Stress
A avaliação dos investimentos em análises de stress passa necessariamente pela definição de cenários de stress, que podem
considerar mudanças bruscas em variáveis importantes para
o apreçamento dos ativos, como taxas de juros e preços de
determinados ativos.
Embora as projeções considerem as variações históricas dos
indicadores, os cenários de stress não precisam apresentar
necessariamente relação com o passado, uma vez que buscam simular variações futuras adversas.
Para o monitoramento do valor de stress da carteira, serão
utilizados os seguintes parâmetros:
• Cenário: BM&F
• Periodicidade: mensal
As análises de stress são realizadas por meio do cálculo do
Value-at-Risk (VaR) da carteiras, considerado o cenário atípico de mercado.
Cabe registrar que essas análises não são parametrizadas por limites, uma vez que a metodologia considerada pode apresentar
variações que não implicam, necessariamente, em possibilidade de
perda. O acompanhamento terá como finalidade avaliar o comportamento da carteira em cenários adversos para que os administradores possam, dessa forma, balancear melhor as exposições.
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Para refletir essas mudanças, é comum que as agências de classificação de risco revejam periodicamente os ratings atribuídos.
Como nada impede que esses ratings sejam revistos para pior, é
possível que um título sofra um rebaixamento de rating e passe
a ser classificado na categoria grau especulativo.
Da mesma forma, existe a possibilidade de que a empresa emissora de um título integrante da carteira do plano tenha falência decretada ou anuncie que não terá condições de arcar com
suas dívidas (default). Nesse caso, a recuperação de parte dos
recursos depende de trâmites legais.
Como os eventos acima mencionados fogem do controle dos
investidores, os tópicos a seguir estabelecem procedimentos de
monitoramento que devem ser adotados em eventuais casos de
rebaixamento de rating ou default.
6.4.2.1 - Rebaixamento de rating
Caso ocorra rebaixamento de rating de um papel integrante
da carteira administrada, presente em veículos exclusivos ou
condominiais, cabe ao gestor contratado:
• Verificar se a marcação a mercado do título foi ajustada;
• Verificar o enquadramento do título conforme os parâmetros estabelecidos por esta política;
• Verificar a existência de outros títulos na carteira que possam sofrer rebaixamento de rating pelo mesmo motivo;
• Analisar o impacto do rebaixamento na qualidade de crédito da carteira, de acordo com os parâmetros desta política;
• Caso seja considerada a possibilidade de venda do título, verificar a existência de fontes de referência para apreçamento.
6.4.2.2 - Default
Caso ocorra algum default na carteira do plano, os gestores
podem adotar as mesmas medidas recomendadas para os casos
de rebaixamento de rating.

Pensando no futuro. Investindo no presente.
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7. Apreçamento
Os títulos e valores mobiliários integrantes das carteiras e fundos de investimentos, exclusivos ou não, nos quais o plano aplica recursos devem ser marcados a valor de mercado, de acordo
com os critérios recomendados pela CVM e pela ANBID.
O método e as fontes de referência adotadas para apreçamento
dos ativos adotados pela entidade são os mesmos estabelecidos
por seus custodiantes e estão disponíveis no Manual de apreçamento do custodiante.
O controle da marcação dos papeis é feito por meio de relatórios gerados mensalmente por consultores contratados.
8. Observação dos Princípios Sócio-Ambientais
Os princípios sócio-ambientais podem ser entendidos como
um conjunto de regras que visam favorecer o investimento em
companhias que adotam, em suas atividades ou através de projetos, políticas de responsabilidade sócio-ambiental.
A maneira mais comum de adoção desse conjunto de regras
ocorre por meio da adesão a protocolos ou iniciativas lideradas por órgãos da sociedade civil e organismos internacionais,
como a Organização das Nações Unidas (ONU).
A observância dos princípios sócio-ambientais na gestão dos
recursos depende, portanto, da adequação do processo de
tomada de decisões, de forma que os administradores da
entidade tenham condições de cumprir as regras de investimento responsável.
Como a estrutura de investimentos do plano atribui, em grande parte, a discricionaridade da administração dos recursos a
gestores terceirizados, decidiu-se que, ao longo da vigência
desta política de investimento, os princípios sócio-ambientais
serão observados sempre que possível, sem adesão a protocolos de regras.
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Política de Investimentos
Vigência: 2012 a 2016
1. Introdução

3. Estrutura de investimentos

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

Para os recursos da gestão administrativa a estratégia se baseou
na liquidez de curto prazo e redução dos riscos de mercado.
Dessa forma o Plano, quando da aprovação desta política de
investimento, possuía a seguinte estrutura:

Os limites e critérios aqui apresentados estão fundamentados
na Resolução CMN nº 3792, de 24 de setembro de 2009, legislação que estabelecia, quando da aprovação desta política de
investimento, as diretrizes de aplicação dos recursos garantidores das EFPC.
Entende-se, dessa forma, que as diretrizes ora estabelecidas
são complementares àquelas definidas pela Resolução CMN nº
3792, não estando os administradores ou gestores, em nenhuma hipótese, dispensados de observar as regras de elegibilidade, restrições, limites e demais condições estabelecidas pela
legislação aplicável, ainda que estas não estejam transcritas
neste documento.
Caso haja mudanças na legislação, os investimentos devem ser
adequados gradativamente à nova regulamentação. Se houver
necessidade de negociação de ativos, a entidade estabelecerá
um plano com critérios e prazos para a realização dessas operações, de forma a garantir a preservação dos recursos, sem
prejuízos à rentabilidade dos investimentos.
A entidade poderá deixar de monitorar, da mesma forma, limites e restrições obrigatórios que eventualmente venham a ser
revogados pela legislação aplicável.
As diretrizes aqui definidas, que entram em vigor em 1º de
janeiro de 2012, contemplam todos os itens previstos no Capitulo V, “Da Política de Investimento”, da Resolução CMN nº
3792. O documento foi elaborado tendo em vista um horizonte de 60 meses.

Perfil

Parcela
Associada

Nome
do Lastro
(Multicotas)

Descrição
do veículo

PGA

Fundos coletivos
administrativos
comuns dos planos

Renda Fixa
PGA

Fundos de
Renda Fixa

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

Limite
Legal

Alocação
Objetivo

Inferior Superior

2. Plano
A presente política de investimento apresenta as diretrizes
para a aplicação dos recursos garantidores do Plano de Gestão Administrativa - PGA. Os tópicos a seguir mostram seus
principais dados:
• Administrador Estatutário Tecnicamente Qualificado (AETQ):
Valéria Bernasconi
• Administrador Responsável pelo Plano de Benefícios (ARPB):
Valéria Bernasconi

Limites

Renda Fixa

100%

100%

100%

100%

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

4.2.2 - Análise terceirizada

As decisões sobre a alocação dos recursos, desde a estrutura
dos investimentos até a definição dos mandatos e alocações
táticas, devem respeitar o seguinte processo:

Para avaliação de investimentos específicos, ou estruturas mais
complexas, o Comitê de Investimentos pode contratar análises
de consultores externos ou de agências de classificação de risco. As informações serão usadas para subsidiar a decisão.
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Conselho Deliberativo
Planejamento estratégico

4.3 - Análise prévia do risco dos investimentos

Conselho Deliberativo e
Comitê de Investimentos

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

Estrutura de investimento
Alocação dos recursos

• Títulos de emissão privada;
• Títulos de estados e municípios;

Comitê de Investimentos
(Aprovada pelo
Conselho Deliberativo)

• Derivativos;
• Cotas de fundos condominiais que se enquadram nos segmentos de renda fixa;

Política de Investimento
Monitoramento
Comitê de investimentos
Seleção de gestores
AETQ
Relação com gestores

Reuniões mensais
PRhosper + RiskOffice
Reuniões trimestrais
Comitê de Investimentos
Fiscalização
Conselho Fiscal

Gestores
Aplicação dos recursos

Secretaria de Previdência
Complementar

Sistema Previtec
Consolidação dos
investimentos

4.3.1 - Aplicação
Como a estrutura de investimentos do plano é baseada exclusivamente em veículos sob gestão discricionária (administrados
por gestores externos), os procedimentos para análise prévia
estabelecidos no item Aspectos a serem analisados serão aplicáveis somente caso o plano estruture uma carteira própria ou
um fundo de investimento exclusivo no qual a entidade seja
responsável pelas decisões referentes à compra e venda de ativos (gestão não discricionária).
Dessa forma, nos investimentos feitos por meio de carteiras
administradas ou fundos sob gestão discricionária, ainda que
exclusivos, os procedimentos de análise prévia serão feitos conforme os critérios estabelecidos pelos gestores contratados.
Cabe registrar, entretanto, que, para fins de contratação de
terceiros com a finalidade de prestar serviços de gestão e administração de carteiras, o plano deve realizar um processo de
seleção de gestores baseado em análises técnicas quantitativas
e qualitativas.

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

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

4.3.2.2 - Cotas de fundos de investimento

Este tópico apresenta os aspectos que devem ser observados na
análise prévia da aquisição dos seguintes ativos:

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

• Títulos das dívidas públicas mobiliárias estaduais e municipais;
• Títulos de emissão de instituições financeiras (ex. CDB e DPGE);
• Depósitos em poupança;

• O percentual de crédito (por setor);

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

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

• Obrigações de organismos multilaterais emitidas no País;

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

• Certificados de recebíveis de emissão de securitizadoras
(ex. CRI); e
• Demais títulos de emissão privada.
A avaliação deve contemplar tanto as características particulares do investimento, quanto o impacto que sua aquisição
causaria na carteira do plano e do veículo, em termos de risco,
retorno e enquadramento. Nesse sentido, a análise deve considerar, no mínimo:
• O rating do emissor ou da emissão, conforme o caso;
• O nível de risco de crédito, de acordo com as diretrizes
desta política;

• A liquidez dos investimentos;
• Indicadores de risco-retorno; e
• Análise qualitativa da gestão.
4.3.2.3 - Derivativos
Nas operações com derivativos em veículos sob gestão não discricionária, a análise de risco deve considerar, pelo menos:
• Os riscos da operação, considerando testes de stress;

• O histórico do emissor;

• O depósito de margem necessário, com base em dados
históricos;

• O volume/montante da emissão;

• O nível de margem já comprometida no veículo;

• O prazo do investimento;

• A aderência à legislação aplicável e à política de investimento.

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

• A disponibilidade de ativos no veículo aceitos como margem
(segundo a legislação):

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

- Títulos da dívida pública federal;
- Títulos de emissão de instituições financeiras (CDB, RDB,
DPGE, etc); e

A análise do impacto na carteira deve considerar:
• A variação no percentual de crédito na carteira;

4.3.2.4 - Demais títulos e valores mobiliários

• Os limites legais de investimento por modalidade;

No caso dos demais títulos e valores mobiliários, a análise de
risco deve considerar, no mínimo:

• Os efeitos de diversificação (em termos de setores, emissores); e
• O impacto na liquidez.
Os parâmetros de avaliação de risco de crédito acima apresentados não impedem que o plano decida por investir em títulos
que se enquadram na categoria grau especulativo, conforme
definido no item Risco de crédito desta política.
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• A elegibilidade do investimento, pela legislação aplicável
e por esta política;
• O enquadramento nos limites estabelecidos pela legislação
e por esta política;
• As características específicas do investimento; e
• Os riscos de mercado, de crédito e de liquidez.

Pensando no futuro. Investindo no presente.
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4.4 - Restrições
As restrições estabelecidas a seguir são aplicáveis somente às
alocações em veículos exclusivos da PRhosper. No caso de investimentos em fundos condominiais, as aplicações estão sujeitas exclusivamente à legislação aplicável e a seus regulamentos
e mandatos específicos.
4.4.1 - Títulos do Tesouro Nacional
É vedada a aquisição dos seguintes títulos emitidos ou refinanciados pelo Tesouro Nacional:
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4.5 - Operações com derivativos
Veículo
Fundos e
carteiras
exclusivos
Fundos
condominiais
Carteiras
administradas

Pode operar
Derivativos?

Vedações
• Operações a descoberto
• Short de ações

Sim

• Operações que gerem
exposição superior a
uma vez o patrimônio
líquido do veículo

• Moedas de Privatização;
• Títulos da Dívida Agrária;
• Títulos Estaduais e Municipais.
4.4.2 - Títulos de grau especulativo

5. Índices de Referência e Metas de retorno

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

As metas de retorno foram definidas para um horizonte de
60 meses e os índices de referência (benchmark) para um
horizonte de 12 meses. É possível, portanto, que, dentro de
um mesmo ano-calendário, a rentabilidade dos investimentos
fique abaixo da meta.

Essa vedação inclui as cotas de Fundos de Investimentos em
Direitos Creditórios (FIDC) e cotas de Fundos de Investimentos
em Cotas de Fundos de Investimentos em Direitos Creditórios
(FIC FIDC).
4.4.3 - Restrições adicionais para fundos exclusivos
Especificamente para os fundos exclusivos, não será permitida:
• A negociação de qualquer ativo cuja contraparte seja o
administrador ou gestor do fundo;
• A aquisição de cotas de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) cujo underwriter seja o administrador
ou gestor do fundo ou outra entidade ligada ao seu controlador.

A Resolução CMN nº 3.792 exige que as entidades fechadas
de previdência complementar definam índices de referência
(benchmarks) e metas de rentabilidade para cada segmento
de aplicação.
Como os investimentos do plano estão estruturados em mandatos, que correspondem a parcelas menores que os segmentos, os
índices de referência e as metas de rentabilidade apresentadas a
seguir refletem uma estimativa da consolidação dos mandatos.
Segmento
Renda Fixa – PGA

Meta de Retorno
INPC +
5,0% ao ano

Benchmark
100% CDI

As expectativas de retorno foram estimadas com base no cenário econômico apresentado pelo Boletim FOCUS divulgado em
4 de novembro de 2011. Para obtenção dos retornos específicos
de cada segmento, foram considerados “prêmios de risco” em
relação à taxa básica de juros.
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6. Política de gestão de risco
Em linha com o que estabelece o Capítulo III, “Dos Controles
Internos e de Avaliação de Risco”, da Resolução CMN nº 3792,
este tópico estabelece quais serão os critérios, parâmetros e limites de gestão de risco dos investimentos.
Os procedimentos descritos a seguir buscam estabelecer regras que permitam identificar, avaliar, controlar e monitorar os
diversos riscos aos quais os recursos do plano estão expostos,
entre eles os riscos de crédito, de mercado, de liquidez, operacional e legal.
Esse tópico disciplina, ainda, o controle de riscos referente ao
monitoramento dos limites de alocação estabelecidos pela Resolução CMN nº 3792 e por esta política de investimento.
6.1 - Identificação dos riscos
No processo de gestão do PGA, foram identificados os seguintes riscos:
• Risco de mercado;

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

Responsável pelo Controle
Gestor
Gestor
Gestor
Gestor
Gestor/Entidade
Gestor/Entidade
Gestor/Entidade

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

• Risco de crédito;
• Risco de liquidez;

6.3 - Avaliação de riscos

• Risco da exposição em derivativos;

6.3.1 - Risco de mercado

• Risco operacional;
• Risco legal; e
• Risco sistêmico.
Estes riscos serão avaliados, controlados e monitorados conforme os critérios estabelecidos nos tópicos a seguir.
Outros riscos que eventualmente venham a ser identificados
pelo Sistema de Controles Internos serão tratados no próprio
processo de controles internos da entidade.
6.2 - Controle de riscos
Como a estrutura de investimentos do plano atribui a discricionaridade da administração dos recursos a terceiros contratados,
o controle de parte dos riscos identificados será feito pelos próprios gestores externos, por meio de modelos que devem contemplar, no mínimo, os itens e parâmetros estabelecidos neste
documento. Da mesma forma, caberá à entidade o controle de
alguns riscos conforme define a tabela a seguir:
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Segundo o Art. 13 da Resolução CMN nº 3792, as entidades
devem acompanhar e gerenciar o risco e o retorno esperado
dos investimentos diretos e indiretos com o uso de modelo que
limite a probabilidade de perdas máximas toleradas para os investimentos.
Em atendimento ao que estabelece a legislação, o acompanhamento do risco de mercado será feito através do Value-at-Risk
(VaR), que estima, com base nos dados históricos de volatilidade dos ativos presentes na carteira analisada, a perda esperada.
Cabe apontar que o modelo de controle apresentado no tópico
a seguir foi definido com diligência, mas está sujeito a imprecisões típicas de modelos estatísticos frente a situações anormais
de mercado.

Pensando no futuro. Investindo no presente.
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6.3.1.1 - Value-at-Risk (VaR)
Para a totalidade dos investimentos, o controle de risco de
mercado será feito por meio do VaR, que será calculado com
os seguintes parâmetros:
• o modelo não paramétrico; e
• intervalo de confiança de 95%.
O controle de riscos deve ser feito de acordo com os seguintes limites:
Nome do Lastro
Renda Fixa PGA

Limite
0,5%

Horizonte de Tempo
21 dias

6.3.2 - Risco de crédito
O risco de crédito dos investimentos do plano será avaliado com
base nos ratings atribuídos por agência classificadora de risco atuante no Brasil. Os ativos serão enquadrados em duas categorias:
• Grau de investimento;
• Grau especulativo.
Para checagem do enquadramento, os títulos privados devem,
a princípio, ser separados de acordo com suas características.
Posteriormente, é preciso verificar se o papel possui rating por
uma das agências elegíveis e se a nota é, de acordo com a escala da agência, igual ou superior à classificação mínima apresentada na tabela a seguir.
Agência
Prazo

Inst. Financeira
Longo prazo
Curto prazo

Inst. Não Financeira
Longo prazo
Curto prazo

DPGE
Longo prazo
Curto prazo

Standard & Poors
Moody’s
Fitch Ratings

brAA3.br
A-(bra)

brAA3.br
A-(bra)

brBBBBaa3.br
BBB-(bra)

brA-3
BR-3
F3(bra)

brA-3
BR-3
F3(bra)

brA-3
BR-3
F3(bra)

Os investimentos que possuírem rating igual ou superior às notas indicadas na tabela serão enquadrados na categoria grau
de investimento, desde que observadas as seguintes condições:
• No caso de emissões de instituições financeiras, para fins
de enquadramento, a avaliação deve considerar o rating do
emissor; nos demais casos consideram-se o rating da emissão;
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• Os títulos que não possuem rating pelas agências elegíveis
(ou que tenham classificação inferior às que constam na
tabela) devem ser enquadrados na categoria grau especulativo;
• Caso duas agências elegíveis classifiquem o mesmo papel,
será considerado, para fins de enquadramento, o pior rating;
• O enquadramento dos títulos será feita com base no rating
vigente na data da verificação da aderência das aplicações à
política de investimento.
6.3.2.1 - Exposição a crédito privado

A segunda classe de risco de liquidez pode ser entendida como
a possibilidade de redução ou inexistência de demanda pelos
títulos e valores mobiliários integrantes da carteira. A gestão
deste risco será feita com base nos seguintes indicadores:
• Participação no patrimônio líquido de fundos condominiais; e
• Percentual da carteira que pode ser negociada em condições adversas.
6.3.3.2.1 - Participação em fundos condominiais

O controle da exposição a crédito privado é feito através do
percentual de recursos alocados em títulos privados, considerada a categoria de risco dos papéis.
O controle do risco de crédito deve ser feito de acordo com os
seguintes limites:
Categoria de Risco
Grau de investimento + Grau especulativo
Grau especulativo

6.3.3.2 - Redução de demanda de mercado

Limite
20%
3%

O controle da participação em fundos condominiais visa a reduzir o risco de o plano se tornar um dos últimos cotistas do
fundo e eventualmente ter que arcar com prejuízos financeiros
decorrentes da negociação de títulos e valores mobiliários com
baixa liquidez.
Como os investimentos em fundos condominiais são realizados
prioritariamente através das carteiras administradas, o controle
da participação deve ser feito individualmente por mandato,
em linha com os limites apresentados a seguir:
Dessa forma, cada carteira administrada pode possuir, no máximo:

6.3.3 - Risco de liquidez
O risco de liquidez pode ser dividido em duas classes:
• Possibilidade de indisponibilidade de recursos para pagamento de obrigações;
• Possibilidade de redução da demanda de mercado.
Os itens a seguir detalham as características destes riscos e a
forma como eles serão geridos.
É importante registrar que os instrumentos de controle apresentados são baseados em modelos estatísticos, que por definição estão sujeitos a desvios decorrentes de aproximações,
ruídos de informações ou de condições anormais de mercado.
6.3.3.1 - Indisponibilidade de recursos para pagamento
de obrigações
A gestão do risco de indisponibilidade de recursos para pagamento de obrigações depende do planejamento estratégico dos
investimentos do plano. A aquisição de títulos ou valores mobiliários com prazo ou fluxos incompatíveis com as necessidades
do plano pode gerar um descasamento.
Para as Contas Coletivas, a gestão desse risco é feita por
meio da manutenção de parte dos recursos aplicados em ativos com liquidez.
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• 30% (trinta por cento) das cotas de um fundo condominial.
Cabe frisar que, para fins de verificação desse limite, devem ser
contabilizadas as aplicações de outros planos da entidade na
mesma carteira administrada.
6.3.3.2.2 - Percentual da carteira negociável
O controle do risco de liquidez de demanda de mercado será
feito por meio do controle do percentual da carteira que, em
condições adversas (20% do volume médio de negócios), pode
ser negociada em um determinado horizonte de tempo.
Os limites mínimos são os seguintes:
Horizonte
1 (um) dia útil
21 (vinte e um) dias úteis

Percentual da Carteira
50%
90%

Pensando no futuro. Investindo no presente.
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6.3.4 - Risco da exposição em derivativos

6.3.6 - Risco operacional

O controle da exposição em derivativos será feito em conformidade com o que determina a legislação, por meio do monitoramento:

A gestão do risco operacional será feita de forma preventiva,
por meio da adoção de normas e procedimentos de controles
internos, em linha com o que estabelece a legislação aplicável.
Entre os procedimentos de controle podem ser destacados:

• Dos níveis de margem depositada como garantia de operações com derivativos; e
• Das despesas com a compra de opções.
6.3.4.1 - Exposição em derivativos
O controle de risco de exposição a derivativos deve ser realizado individualmente por veículo de investimento. Os limites
devem ser medidos em relação às alocações em:
• Títulos da dívida pública federal;
• Títulos de emissão de instituições financeiras (CDB, RDB,
DPGE, etc); e
• Ações integrantes do Índice Bovespa.
A soma dos investimentos nesses ativos deve ser considerada
como denominador na conta da exposição, que devem respeitar os seguintes limites:
• Até 15% (quinze por cento) de depósito de margem para
operações com derivativos;
• Até 5% (cinco por cento) de despesas com compra de opções.
6.3.5 - Risco legal
O risco legal está relacionado a autuações, processos ou mesmo
a eventuais perdas financeiras decorrentes de questionamentos
jurídicos, da não execução de contratos e do não cumprimento
das normas.
O controle dos riscos dessa natureza, que incidem sobre atividades e investimentos que envolvam a elaboração de contratos
específicos, será feito por meio:
• Da realização periódica de relatórios de compliance que
permitam verificar a aderência dos investimentos às diretrizes da legislação em vigor e à política de investimento;
• Da revisão periódica dos regulamentos dos veículos de investimentos, exclusivos ou não;
• Da utilização de pareceres jurídicos para contratos com
terceiros.
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• A definição de rotinas de acompanhamento e análise dos
relatórios de monitoramento dos riscos descritos nos tópicos anteriores;
• O estabelecimento de procedimentos formais para tomada
de decisão de investimentos; e
6.3.7 - Risco sistêmico
O risco sistêmico se caracteriza pela possibilidade de que o sistema financeiro seja contaminado por eventos pontuais, como
a falência de um banco ou de uma empresa. É, portanto, um
risco que, por concepção, não se controla.
Para tentar reduzir a suscetibilidade dos investimentos a esse
risco, a alocação dos recursos deve levar em consideração os
aspectos referentes à diversificação de setores e emissores.
6.4 - Monitoramento dos riscos
Os limites definidos no item Avaliação de riscos são monitorados periodicamente pela entidade, através de relatórios específicos avaliados pelo AETQ com apoio de consultoria especializada.
Eventuais desenquadramentos que venham a ser identificados
são reportados ao Comitê de Investimentos, que deve avaliar a
medida mais adequada diante das condições de mercado.
O processo de monitoramento pode incluir, adicionalmente,
auditorias nos gestores de carteiras administradas, a fim de
certificar o funcionamento dos sistemas de gestão de risco
e compliance.
Além disso, foram definidos procedimentos de monitoramento
complementares para alguns dos riscos identificados. Essa prática busca identificar riscos potenciais decorrentes de eventos atípicos, como o surgimento de uma crise generalizada de mercado.
6.4.1 - Risco de mercado
6.4.1.1 - Análise de Stress
A avaliação dos investimentos em análises de stress passa necessariamente pela definição de cenários de stress, que podem
considerar mudanças bruscas em variáveis importantes para o
apreçamento dos ativos, como taxas de juros e preços de determinados ativos.
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Embora as projeções considerem as variações históricas dos
indicadores, os cenários de stress não precisam apresentar necessariamente relação com o passado, uma vez que buscam simular variações futuras adversas.
Para o monitoramento do valor de stress da carteira, serão utilizados os seguintes parâmetros:
• Cenário: BM&F
• Periodicidade: mensal
As análises de stress são realizadas por meio do cálculo do Value-at-Risk (VaR) da carteiras, considerado o cenário atípico
de mercado.
Cabe registrar que essas análises não são parametrizadas por
limites, uma vez que a metodologia considerada pode apresentar variações que não implicam, necessariamente, em possibilidade de perda. O acompanhamento terá como finalidade
avaliar o comportamento da carteira em cenários adversos
para que os administradores possam, dessa forma, balancear
melhor as exposições.
6.4.2 - Risco de crédito
O risco das aplicações em crédito privado está diretamente relacionado à saúde financeira das empresas investidas, que pode
mudar em função do cenário macroeconômico, das condições
de mercado ou de situações específicas.
Para refletir essas mudanças, é comum que as agências de classificação de risco revejam periodicamente os ratings atribuídos. Como nada impede que esses ratings sejam revistos para
pior, é possível que um título sofra um rebaixamento de rating
e passe a ser classificado na categoria grau especulativo.

• Verificar se a marcação a mercado do título foi ajustada;
• Verificar o enquadramento do título conforme os parâmetros estabelecidos por esta política;
• Verificar a existência de outros títulos na carteira que possam sofrer rebaixamento de rating pelo mesmo motivo;
• Analisar o impacto do rebaixamento na qualidade de cré
dito da carteira, de acordo com os parâmetros desta política;
• Caso seja considerada a possibilidade de venda do título, verificar a existência de fontes de referência para apreçamento.
6.4.2.2 - Default
Caso ocorra algum default na carteira do plano, os gestores
podem adotar as mesmas medidas recomendadas para os casos
de rebaixamento de rating.
7. Apreçamento
Os títulos e valores mobiliários integrantes das carteiras e fundos de investimentos, exclusivos ou não, nos quais o plano aplica recursos devem ser marcados a valor de mercado, de acordo
com os critérios recomendados pela CVM e pela ANBID.
O método e as fontes de referência adotadas para apreçamento
dos ativos adotados pela entidade são os mesmos estabelecidos
por seus custodiantes e estão disponíveis no Manual de apreçamento do custodiante.
O controle da marcação dos papeis é feito por meio de relatórios gerados mensalmente por consultores contratados.

Da mesma forma, existe a possibilidade de que a empresa emissora de um título integrante da carteira do plano tenha falência decretada ou anuncie que não terá condições de arcar com
suas dívidas (default). Nesse caso, a recuperação de parte dos
recursos depende de trâmites legais.

8. Observação dos Princípios Sócio-Ambientais

Como os eventos acima mencionados fogem do controle dos
investidores, os tópicos a seguir estabelecem procedimentos de
monitoramento que devem ser adotados em eventuais casos de
rebaixamento de rating ou default.

A maneira mais comum de adoção desse conjunto de regras
ocorre por meio da adesão a protocolos ou iniciativas lideradas por órgãos da sociedade civil e organismos internacionais,
como a Organização das Nações Unidas (ONU).

6.4.2.1 - Rebaixamento de rating

A observância dos princípios sócio-ambientais na gestão dos recursos depende, portanto, da adequação do processo de tomada
de decisões, de forma que os administradores da entidade tenham
condições de cumprir as regras de investimento responsável.

Caso ocorra rebaixamento de rating de um papel integrante
da carteira administrada, presente em veículos exclusivos ou
condominiais, cabe ao gestor contratado:
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Os princípios sócio-ambientais podem ser entendidos como
um conjunto de regras que visam favorecer o investimento em
companhias que adotam, em suas atividades ou através de projetos, políticas de responsabilidade sócio-ambiental.

Como a estrutura de investimentos do plano atribui, em grande
parte, a discricionaridade da administração dos recursos a gestores terceirizados, decidiu-se que, ao longo da vigência desta política de investimento, os princípios sócio-ambientais serão observados sempre que possível, sem adesão a protocolos de regras.
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RESUMO Demonstrativo de investimentos
31 de Dezembro de 2012
Distribuição dos Investimentos por Segmento
Segmento
Dezembro/11
Renda Fixa
Renda Variável
Imóveis
Total de Investimentos

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

Segmento / Benchmark
Renda Fixa
Taxa CDI CETIP
Renda Variável
IBOVESPA MÉDIA
Índice IBX
Imóveis

Gestor
ACTIVE FIX
BNP PARIBAS
HSBC
HSBC DEFENSE
ITAU
STIX FIF
WESTERN ASSET
Total da Gestão Tercerizada

Espécie
Títulos Privados
Conta Corrente
DEBÊNTURE indexada em taxa IGP-M
Total
Fundos de Renda Fixa
BNP PARIBAS MASTER DI FI REFERENCIADO
• BNP PARIBAS MASTER INFLACAO RF
BNP PARIBAS MATCH DI FI REF CRÉDITO PRIVADO

Percentual

Dezembro/12

Percentual

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

748.837.487,69
67.371.773,67
2.046.016,14
818.255.277,50

91,52
8,23
0,25

Valor da Cota

Rentabilidade

0,00

0,00

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

Valor

Percentual

15.618.472,42
108.491.712,42
78.789.714,29
164.725.896,76
63.486.367,49
289.094.842,81
95.964.239,24
816.171.245,43

1,91
13,26
9,63
20,13
7,76
35,33
11,73
99,75

Valor Mercado

Percentual s/ Segmento

39.598,00
115.924,78
155.522,78

0,01
0,02
0,03

37.422.257,42
30.574.627,32
11.918.519,50

5,00
4,08
1,59

0,00
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BNP PARIBAS PRE
FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LYON
HSBC FI REFERENCIADO IPCA DÉFENSE
INFLATION II FI RENDA FIXA LONGO PRAZO
INSTITUCIONAL ACTIVE MULT FI
ITAÚ FIDELIDADE T - FUNDO DE INVES MULTI
ITAÚ PERFIL REFERENCIADO DI FI
ITAÚ UNIBANCO PORTFÓLIO IMA-B 5 FI RF
ITAÚ UNIBANCO PORTFÓLIO IMA-B 5+ FI RF
ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 FI MULTI
ITAÚBANCO STIX FIF
SOVE_IV_FI
UNIBANCO MASTER FI RENDA FIXA IMA-B 5
UNIBANCO MASTER FI RENDA FIXA IMA-B 5+
WA PREV STRUCTURED CREDIT FIC FIM CP
WESTERN ASSET PREV CREDIT RF FI CRÉDITO PRIVADO
WESTERN ASSET PREV FIX ATIVO FI RF
WESTERN ASSET PREV INFLAÇÃO IMPLÍCITA FI RF
WESTERN ASSET PREV INFLATION TOTAL RF FI
Total
Valores a Pagar e Receber
Valores a Pagar
Valores a Pagar IRF
Valores a Receber
Total
Total do Segmento de Renda Fixa

Espécie
Mercado à Vista
ANHANGUERA ON NM
ALL AMER LAT ON
ALPARGATAS/PN
AMBEV/PN
BRASIL/ON
BRADESCO / ON
BRADESCO/PN
TRISUL/ON/ON
BROOKFIELD/ON
BR PHARMA ON NM
BRADESPAR/PN
BRF FOODS
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5.800.443,48
64.738.421,69
164.725.896,76
77.716,90
15.618.472,42
2.633.123,66
22.029.153,87
5.289.693,53
7.933.260,66
11.138.486,51
289.094.842,81
6.065.208,66
950.492,79
1.192.509,68
9.654.223,58
16.797.308,71
18.284.197,86
4.410.914,01
22.391.743,21
748.741.515,03

0,77
8,65
22,00
0,01
2,09
0,35
2,94
0,71
1,06
1,49
38,61
0,81
0,13
0,16
1,29
2,24
2,44
0,59
2,99
100,00

59.550,13
0,00
0,00
59.550,13
748.837.487,69

0,01
0,00
0,00
0,01
100,00

Valor Mercado

Percentual

40.512,00
42.596,46
27.700,48
1.005.675,05
535.275,59
227.823,89
1.896.104,94
82.078,35
1.029,71
59.749,56
152.957,32
399.030,92

0,06
0,06
0,04
1,49
0,79
0,34
2,81
0,12
0,00
0,09
0,23
0,59
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Mercado à Vista
BRASKEM/PNA
BR MALLS PAR ON
BR PROPERT ON NM
BCO ESTADO RIO GRANDE SUL/PNB
BMFBOVESPA/ON
CCR S/A ON NM
CESP/PNB
CIELO/ON
CEMIG/PN
CPFL ENERGIA/ON
COPEL/PNB
SOUZA CRUZ/ON
COSAN/ON
SID NACIONAL/ON
CETIP / ON
CYRELA REALT ON NM
DASA/ON
DIRECIONAL ENGENHARIA / ON
DURATEX /ON
ELETROBRAS/ON
ELETROBRAS/PNB
EMBRAER/ON
ENERGIAS BR
EVEN/ON
FIBRIA / ON
GERDAU/PN
GERDAU MET/PN
GOL/PN
CIA HERING/ON
HRT PETROLEO ON NM
HYPERMARCAS ON
OPCAO SOBRE CONTRATO FUTURO DO IBOVESPA - JUN/2013
OPCAO SOBRE CONTRATO FUTURO DO IBOVESPA - JUN/2013
ITAUSA/PN
ITAUUNIBANCO/PN
JBS /ON
KLABIN SA/PN

117.175,92
122.569,23
37.560,67
135.177,58
520.981,72
185.326,47
50.121,86
465.961,22
164.053,04
53.426,28
41.596,41
114.855,26
139.648,94
77.339,09
203.342,54
119.554,92
138.633,47
38.915,41
35.531,57
12.342,30
19.884,56
272.714,27
39.707,13
140.561,66
42.598,52
295.410,51
121.877,39
34.897,95
81.075,80
42.157,08
60.961,15
17.107,81
28.953,06
395.351,51
2.284.935,49
110.026,19
132.481,48

73

0,17
0,18
0,06
0,20
0,77
0,28
0,07
0,69
0,24
0,08
0,06
0,17
0,21
0,11
0,30
0,18
0,21
0,06
0,05
0,02
0,03
0,40
0,06
0,21
0,06
0,44
0,18
0,05
0,12
0,06
0,09
0,03
0,04
0,59
3,39
0,16
0,20
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LOJAS AMERIC/PN
LOJAS RENNER/ON
MAGNESITA SA ON NM
MAG LUIZA S/A ON
MARFRIG ON NM
MRV ENGENHARIA /ON
IOCHP-MAXION/ON
NATURA/ON
OGX PETROLEO/ON
OI/PN
P.ACUCAR-CBD/PN
PDG REALT ON NM
PETROBRAS/ON
PETROBRAS/PN
PORTO SEGURO/ON
RAIADROGASIL/ ON NM
RANDON PART/PN
LOCALIZA/ON
ROSSI RESID/ON
ROSSI RESID/ONR
SANTANDER BR UNT
SABESP/ON
SARAIVA LIVR/PN
ACAO SIERRA BRASIL
TRACTEBEL/ON
TIM PART /ON
TOTVS/ON
TRAN PAULIST/PN
ULTRAPAR/ON
USIMINAS/PNA
VALE R DOCE/ON
VALE R DOCE/PNA
AÇÃO TELEFONICA BRASIL PN
VALID ON
Total
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52.644,44
127.663,10
60.545,71
148.474,69
20.455,22
68.407,25
97.982,93
76.009,84
46.364,03
52.485,02
106.100,61
33.680,77
823.082,56
1.439.585,22
66.889,44
37.264,31
121.662,48
39.564,16
9.353,27
24.191,21
214.810,86
192.108,55
44.391,10
19.983,55
63.277,69
117.835,41
44.367,78
62.446,38
221.192,45
42.175,41
384.217,87
1.698.930,92
165.489,66
61.067,74
18.150.051,36

0,08
0,19
0,09
0,22
0,03
0,10
0,15
0,11
0,07
0,08
0,16
0,05
1,22
2,14
0,10
0,06
0,18
0,06
0,01
0,04
0,32
0,29
0,07
0,03
0,09
0,17
0,07
0,09
0,33
0,06
0,57
2,52
0,25
0,09
26,93
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Fundos de Renda Variável
FI AÇÕES INSTITUCIONAL
BNP PARIBAS ACE FI AÇÕES
ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FI EM AÇÕES
Total
Valores a Pagar e Receber
Valores a Pagar
Valores a Receber
Total
Total do Segmento de Renda Variável
Grupo
Comercial
Comercial
Comercial
Comercial
Comercial
Total do Segmento de Imóveis
Composição da Carteira
Renda Fixa
Renda Variável
Imóveis

14.016.691,96
22.775.050,42
11.991.151,58
48.782.893,97

20,80
33,81
17,80
72,41

-646,78
439.475,13
438.828,35
67.371.773,67

0,00
0,65
0,65
100,00

Valor

Percentual

935.813,40
414.423,80
87.010,71
87.010,71
521.757,52
2.046.016,14

45,74
20,26
4,25
4,25
25,50
100,00

% Investimento

Limite Mín (%)

Limite Máx (%)

91,52
8,23
0,25

70,00
0,00
0,00

100,00
30,00
11,00
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Mês
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Total

Gestão
46.625,07
40.738,79
38.959,23
39.607,52
40.097,80
45.093,51
40.648,46
48.514,92
46.360,53
45.523,03
49.801,85
38.488,15
520.458,85

Alocação
Renda Fixa
Art. 35 Inciso I - Títulos Públicos Federais
Art. 35 Inciso II - Demais Títulos de Renda Fixa
Art. 35 Inciso III Alinea c - FIDC
Total do Segmento
Renda Variável
Art. 36 Inciso I - Ações de Cias no Novo Mercado
Art. 36 Inciso II - Ações de Cias no Nível 2
Art. 36 Inciso IV - Ações de Cias no Nível 1
Art. 36 Inciso V - Ações de Cias não Pertencentes
aos Incisos de I a IV
Total do Segmento
Investimentos Imobiliários
Art. 39 - Investimentos Imobiliários
Total do Segmento
Valores a Pagar e Receber
Valores a Pagar e Receber
Total do Segmento
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Custódia

Corretagens Paga

Total

0,00

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

46.625,07
40.738,79
38.959,23
39.607,52
40.097,80
45.093,51
40.648,46
48.514,92
46.360,53
45.523,03
49.801,85
38.488,15
520.458,85

Patrimônio

% Invest.

Limite Máximo

640.861.195,32
95.962.991,56
29.052.446,88
765.876.633,76

78,32
11,73
3,55
93,60

100,00
80,00
20,00

20.838.796,07
853.872,93
29.548.590,12
18.452.477,60

2,55
0,10
3,61
2,26

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

69.693.736,71

8,52

2.046.016,14
2.046.016,14

0,25
0,25

8,00

-19.361.109,04
-19.361.109,04

-2,37
-2,37

0,00
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RESUMO DO demosntrativo de investimentos
31 de dezembro 2012

Segmento
Renda Fixa
Renda Variável
Total de Investimentos

Dezembro/11

Percentual

Dezembro/12

Percentual

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

206.755.690,15
49.447.147,71
256.202.837,86

80,70
19,30

Segmento / Benchmark
Renda Fixa
Taxa CDI CETIP
Renda Variável
IBOVESPA MÉDIA
Índice IBX
Imóveis

Gestor
BNP PARIBAS
HSBC
ITAÚ
ITAÚ INST
WESTERN ASSET
Total da Gestão Tercerizada

Espécie
Títulos Privados
Conta Corrente
DEBÊNTURE indexada em taxa IGP-M
Total
Fundos de Renda Fixa
BNP PARIBAS MASTER DI FI REFERENCIADO
BNP PARIBAS MASTER INFLACAO RF
BNP PARIBAS MATCH DI FI REF CRÉDITO PRIVADO
BNP PARIBAS PRE
FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LYON
INFLATION II FI RENDA FIXA LONGO PRAZO

Valor da Cota

Rentabilidade

0,00

0,00

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

Valor

Percentual

80.134.192,99
58.209.942,61
46.953.032,02
1.000,19
70.881.926,57
256.180.094,39

31,28
22,72
18,33
0,00
27,67
100,00

Valor Mercado

Percentual s/ Segmento

27.480,00
85.767,22
113.247,22

0,01
0,04
0,05

27.686.942,10
22.620.707,43
8.817.943,71
4.291.471,28
47.896.868,24
57.499,03

13,39
10,94
4,26
2,08
23,17
0,03

0,00
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ITAÚ FIDELIDADE T - FUNDO DE INVES MULTI
ITAÚ PERFIL REFERENCIADO DI FI
ITAÚ UNIBANCO PORTFÓLIO IMA-B 5 FI RF
ITAÚ UNIBANCO PORTFÓLIO IMA-B 5+ FI RF
ITAÚ-UNIBANCO FIDELIDADE W3 FI MULTI
SOVE_IV_FI
UNIBANCO MASTER FI RENDA FIXA IMA-B 5
UNIBANCO MASTER FI RENDA FIXA IMA-B 5+
WA PREV STRUCTURED CREDIT FIC FIM CP
WESTERN ASSET PREV CREDIT RF FI CRÉDITO PRIVADO
WESTERN ASSET PREV FIX ATIVO FI RF
WESTERN ASSET PREV INFLAÇÃO IMPLÍCITA FI RF
WESTERN ASSET PREV INFLATION TOTAL RF FI
Total
Total do Segmento de Renda Fixa
Espécie
Mercado à Vista
ANHANGUERA ON NM
ALL AMER LAT ON
ALPARGATAS/PN
AMBEV/PN
BRASIL/ON
BRADESCO / ON
BRADESCO/PN
TRISUL/ON/ON
BROOKFIELD/ON
BR PHARMA ON NM
BRADESPAR/PN
BRF FOODS
BRASKEM/PNA
BR MALLS PAR ON
BR PROPERT ON NM
BCO ESTADO RIO GRANDE SUL/PNB
BMFBOVESPA/ON
CCR S/A ON NM
CESP/PNB
CIELO/ON
CEMIG/PN
CPFL ENERGIA/ON
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1.948.122,51
16.298.319,50
3.913.591,77
5.869.440,91
8.240.834,53
4.487.358,39
703.224,25
882.281,00
7.142.699,23
12.427.526,98
13.527.605,29
3.263.424,74
16.566.582,04
206.642.442,93
206.755.690,15

0,94
7,88
1,89
2,84
3,99
2,17
0,34
0,43
3,45
6,01
6,54
1,58
8,01
99,94
100,00

Valor Mercado

Percentual

40.623,79
42.714,00
27.776,92
1.008.450,25
158.484,41
67.454,11
561.398,81
82.304,85
1.032,55
59.914,44
153.379,41
400.132,06
117.499,28
122.907,47
37.664,33
40.023,38
154.252,28
185.837,88
50.260,17
137.961,81
164.505,76
53.573,72

0,08
0,09
0,06
2,04
0,32
0,14
1,14
0,17
0,00
0,12
0,31
0,81
0,24
0,25
0,08
0,08
0,31
0,38
0,10
0,28
0,33
0,11
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Mercado à Vista
COPEL/PNB
SOUZA CRUZ/ON
COSAN/ON
SID NACIONAL/ON
CETIP / ON
CYRELA REALT ON NM
DASA/ON
DIRECIONAL ENGENHARIA / ON
DURATEX /ON
ELETROBRAS/ON
ELETROBRAS/PNB
EMBRAER/ON
ENERGIAS BR
EVEN/ON
FIBRIA / ON
GERDAU/PN
GERDAU MET/PN
GOL/PN
CIA HERING/ON
HRT PETROLEO ON NM
HYPERMARCAS ON
OPCAO SOBRE CONTRATO FUTURO DO IBOVESPA - JUN/2013
OPCAO SOBRE CONTRATO FUTURO DO IBOVESPA - JUN/2013
ITAÚSA/PN
ITAÚUNIBANCO/PN
JBS /ON
KLABIN SA/PN
LOJAS AMERIC/PN
LOJAS RENNER/ON
MAGNESITA SA ON NM
MAG LUIZA S/A ON
MARFRIG ON NM
MRV ENGENHARIA /ON
IOCHP-MAXION/ON
NATURA/ON
OGX PETROLEO/ON
OI/PN
P.ACUCAR-CBD/PN
PDG REALT ON NM
PETROBRAS/ON

41.711,19
115.172,20
140.034,31
77.552,51
60.205,66
119.884,84
139.016,03
39.022,79
35.629,63
12.376,35
19.939,44
273.466,83
39.816,70
140.949,54
42.716,08
296.225,70
122.213,71
34.994,25
81.299,53
42.273,42
61.129,37
12.556,19
21.249,94
117.055,69
676.523,78
110.329,81
132.847,07
52.789,72
128.015,40
60.712,79
148.884,41
20.511,66
68.596,03
98.253,32
76.219,60
46.491,97
52.629,86
106.393,39
33.773,72
825.353,89
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0,08
0,23
0,28
0,16
0,12
0,24
0,28
0,08
0,07
0,03
0,04
0,55
0,08
0,29
0,09
0,60
0,25
0,07
0,16
0,09
0,12
0,03
0,04
0,24
1,37
0,22
0,27
0,11
0,26
0,12
0,30
0,04
0,14
0,20
0,15
0,09
0,11
0,22
0,07
1,67
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PETROBRAS/PN
PORTO SEGURO/ON
RAIADROGASIL/ ON NM
RANDON PART/PN
LOCALIZA/ON
ROSSI RESID/ON
ROSSI RESID/ONR
SANTANDER BR UNT
SABESP/ON
SARAIVA LIVR/PN
ACAO SIERRA BRASIL
TRACTEBEL/ON
TIM PART /ON
TOTVS/ON
TRAN PAULIST/PN
ULTRAPAR/ON
USIMINAS/PNA
VALE R DOCE/ON
VALE R DOCE/PNA
AÇÃO TELEFONICA BRASIL PN
VALID ON
Total
Fundos de Renda Variável
FI ACOES INSTITUCIONAL
BNP PARIBAS ACE FI AÇÕES
ITAÚ PREVIDÊNCIA IBRX FI EM AÇÕES
Total
Valores a Pagar e Receber
Valores a Receber
Total
Total do Segmento de Renda Variável

Composição da Carteira
Renda Fixa
Renda Variável
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1.443.557,82
67.074,03
37.367,14
121.998,21
39.673,34
9.379,08
24.257,97
63.601,20
192.638,68
44.513,60
20.038,70
63.452,31
118.160,59
44.490,22
62.618,71
221.802,85
42.291,79
385.278,13
1.703.619,19
165.946,34
61.236,26
13.325.966,16

2,92
0,14
0,08
0,25
0,08
0,02
0,05
0,13
0,39
0,09
0,04
0,13
0,24
0,09
0,13
0,45
0,09
0,78
3,45
0,34
0,12
27,01

10.287.475,01
16.715.624,67
8.800.840,64
35.803.940,31

20,80
33,81
17,80
72,41

317.241,23
317.241,23
49.447.147,71

0,64
0,64
100,00

% Investimento

Limite Mín (%)

Limite Máx (%)

80,70
19,30

70,00
0,00

100,00
30,00
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Mês
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Total

Gestão

Custódia

Corretagens Paga

Total

0,00

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

17.182,0
13.649,25
11.576,51
12.444,63
11.549,87
16.488,29
14.673,67
16.765,97
16.919,84
15.698,04
18.821,31
10.667,54
176.436,96

17.182,05
13.649,25
11.576,51
12.444,63
11.549,87
16.488,29
14.673,67
16.765,97
16.919,84
15.698,04
18.821,31
10.667,54
176.436,96

Alocação
Renda Fixa
Art. 35 Inciso I - Títulos Públicos Federais
Art. 35 Inciso II - Demais Títulos de Renda Fixa
Art. 35 Inciso III Alinea c - FIDC
Total do Segmento
Renda Variável
Art. 36 Inciso I - Ações de Cias no Novo Mercado
Art. 36 Inciso II - Ações de Cias no Nível 2
Art. 36 Inciso IV - Ações de Cias no Nível 1
Art. 36 Inciso V - Ações de Cias não Pertencentes aos
Incisos de I a IV
Total do Segmento
Valores a Pagar e Receber
Valores a Pagar e Receber
Total do Segmento

Patrimônio

% Invest.

Limite Máximo

139.304.493,88
59.731.194,17
21.494.524,04
220.530.212,09

54,37
23,31
8,39
86,07

100,00
80,00
20,00

14.786.660,85
548.048,73
19.912.366,00
14.692.788,66

5,77
0,21
7,77
5,73

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

49.939.864,24

19,48

-14.267.238,47
-14.267.238,47

-5,57
-5,57
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RESUMO DO demonstrativo dos investimentos
31 de dezembro de 2012
Distribuição dos Investimentos por Segmento
Segmento
Dezembro/11
Renda Fixa
Total de Investimentos

0,00
0,00

Segmento / Benchmark
Renda Fixa
Taxa CDI CETIP
Renda Variável
IBOVESPA MÉDIA
Índice IBX
Imóveis

Gestor
ITAÚ
ITAÚ SOBER
Total da Gestão Tercerizada

Espécie
Títulos Privados
Conta Corrente
Total
Fundos de Renda Fixa
ITAÚ SOBERANO REFERENCIADO DI LONGO PRAZO
Total
Valores a Pagar e Receber
Valores a Pagar
Valores a Pagar IRF
Valores a Receber
Total
Total do Segmento de Renda Fixa
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Percentual

Dezembro/12

Percentual

0,00
0,00

812.576,41
812.576,41

100,00

Valor da Cota

Rentabilidade

0,00

0,00

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

Valor
59.550,13
722.698,21
782.248,34

Percentual
7,33
88,94
96,27

Valor Mercado

Percentual s/ Segmento

30.328,07
30.328,07

3,73
3,73

722.698,21
722.698,21

88,94
88,94

0,00
0,00
59.550,13
59.550,13
812.576,41

0,00
0,00
7,33
7,33
100,00

0,00
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Composição da Carteira
Renda Fixa

Mês
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Total

Gestão
455,23
127,88
146,73
128,75
88,31
84,90
94,95
79,96
47,02
44,88
32,75
73,19
1.404,53

Alocação
Renda Fixa
Art. 35 Inciso I - Títulos Públicos Federais
Art. 35 Inciso II - Demais Títulos de Renda Fixa
Total do Segmento
Valores a Pagar e Receber
Valores a Pagar e Receber
Total do Segmento

% Investimento

Limite Mín (%)

Limite Máx (%)

100,00

50,00

100,00

Custódia

Corretagens Paga

Total

0,00

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

455,23
127,88
146,73
128,75
88,31
84,90
94,95
79,96
47,02
44,88
32,75
73,19
1.404,53

Patrimônio

% Invest.

Limite Máximo

722.702,53
30.329,52
753.032,05

88,94
3,73
92,67

100,00
80,00

59.544,36
59.544,36

7,33
7,33

0,00
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