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Por dentro dos investimentos

Gerações

Editorial
Caro(a) leitor(a)

Queremos estabelecer um elo ainda maior com você,
oferecendo informações relevantes e os elementos
necessários para que planeje o seu futuro, de forma
leve e descontraída, garantindo toda a tranquilidade
e qualidade de vida que merece.

Surpresas
e desafios

Não à toa, a nova publicação, agora reformatada e
com mais conteúdo, chama-se 4 Gerações, mesmo
nome do programa de Educação Financeira da
PRhosper, continuando uma iniciativa de sucesso,
que visa acompanhar o Participante desde sua
admissão na empresa até a fase de recebimento
do beneficio, incluindo apoio aos beneficiários. Esta
trajetória pode significar uma união entre PRhosper
e você, lado a lado, por 30, 40, 50 anos!
Nesta edição, você terá oportunidade de rever
a estratégia de planejamento do seu futuro,
compreender o cenário dos investimentos e
as perspectivas para 2014, conhecer melhor a
PRhosper, aprender sobre previdência e ainda saber
mais sobre nossos dirigentes, tanto no trabalho que
desenvolvem no dia-a-dia, quanto em suas metas
pessoais.

Todos nós temos sonhos a realizar.
Inspire-se! Feliz 2014!

Neste mês de dezembro,
o fundo de Pensão da
Rhodia e a PRhosper fazem
aniversário!
Há 34 anos a Rhodia patrocina
o fundo de pensão para seus
empregados e a PRhosper
segue apoiando com
seriedade o planejamento
da aposentadoria de seus
Participantes.
Parabéns, Patrocinadora, pela
iniciativa do Fundo de Pensão!

Valeria Bernasconi
Diretora Superintendente da PRhosper
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Parabéns, PRhosper!

2013

2014

O ano de 2013 terminou com um
cenário completamente diferente
do esperado, o que representou
um grande desafio para o mercado,
levando gestores a buscarem novas
alternativas de investimentos.

A

grande surpresa em 2013 foi a renda fixa
negativa. Pela primeira vez, investidores mais
conservadores viram a desvalorização desses ativos,
e muitos tiveram que entender como isto poderia
acontecer.
A PRhosper, sempre atenta às necessidades de seus
Participantes, disponibilizou informes educativos sobre
o tema. A cobertura completa da retrospectiva 2013
você encontrará em nosso próximo relatório anual,
aguarde!
2014 começa em clima de incerteza
A situação fiscal brasileira e a possibilidade de
redução da classificação do risco de crédito atribuído
por agências internacionais ainda preocupam os
economistas.

Espera-se nova alta da meta da taxa Selic na primeira
reunião do Copom do Banco Central, agendada para
os dias 14 e 15 de janeiro. Depois, é aguardada a
manutenção em 10,50% a.a., segundo o Boletim Focus
(média das expectativas das principais instituições
financeiras atuantes no País) publicado pelo Banco
Central.
A expectativa é de que os juros reais da Selic fiquem
em níveis próximos a 4%, caso se concretize a projeção
da inflação (IPCA,) do Boletim Focus para 2014: estava
em 5,92% na edição do dia 29/11/2013, bem acima da
meta de 4,50% perseguida pelo Banco Central.
Acredita-se que a inflação se mantenha alta em 2014
e 2015, sendo reduzida gradativamente após esse
período, mas ainda não é prevista, até 2017, uma taxa
inferior a 5%.
Para a bolsa, o cenário continua bastante incerto,
considerando-se ainda a proximidade das eleições, o
que deve trazer incertezas e mais volatilidade para o
mercado.
No cenário externo, a economia norte-americana vem
se recuperando gradualmente, mas com a incerteza
sobre o momento em que será iniciada a retirada do
imenso incentivo monetário que vem sendo dado
ao mercado ao longo dos últimos anos, além de um
ajuste nas taxas de juros que deve vir posteriormente
a essa retirada. Assim, esses eventos trarão grande
volatilidade aos mercados e os ativos de maior risco
tenderão a oscilar bastante ao longo de 2014.
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Matéria de Capa

Metas 2014:
que tal começar a
planejar o seu futuro?
Dez, nove, oito, sete, seis... Feliz 2014!

A

contagem regressiva na virada do ano, seja na
praia, no campo, em casa com a família, dá sempre
a sensação de renovação, de novos sonhos. Vontade
de realizar tudo: cuidar mais da saúde, começar a
pós-graduação, ter um filho, realizar o sonho da casa

própria. Mentalizando suas metas, muitos pulam
as sete ondas, comem sementes de romã, muita
lentilha e até mesmo guardam a folha de louro
na carteira.

E que tal entrar no clima inspirador e começar a
planejar o seu futuro? Sim! Estamos falando da sua
aposentadoria!
Se tudo isso parece muito distante para você,
melhor ainda, sabe por quê? Você tem o tempo a
seu favor. Quanto antes começar a poupar, menor o
seu esforço: vai guardando um pouquinho por mês,
quase sem perceber. Quer ver só um exemplo?
Imagine uma pessoa com 25 anos que pretenda se
aposentar aos 65 anos. Terá 40 anos para guardar
dinheiro! Já um trabalhador aos 45 anos, que
despertou para o planejamento da sua aposentadoria
somente agora e que imagina parar de trabalhar aos
55 anos, terá um esforço muito maior para atingir
igual resultado.
E mais, no seu planejamento para a aposentadoria,
é interessante compreender que ele deve ser
ajustável a cada etapa da sua vida: há momentos
em que conseguimos poupar mais (quando jovens,
morando na casa dos pais, por exemplo). Há outros,
em que nossos gastos são enormes (com filhos em
idade escolar, por exemplo). O planejamento da sua
aposentadoria deve contemplar isso, flexibilizando o
que você poupa, de acordo com suas possibilidades
no momento.

Gerações

Reveja sua estratégia!
Se você já começou o seu planejamento, lembrese de avaliar sua estratégia com frequência
e não tenha medo de realizar mudanças, se
necessário. Questione-se:
• Está alcançando suas metas?
• Tem poupado o suficiente?
• Seu salário aumentou ou recebeu um dinheiro
extra: que tal guardar um pouco mais?
Ainda que seu objetivo seja o mesmo, suas
metas devem ser sempre ajustadas à sua etapa
da vida. O ideal é que você poupe mais quando
pode, para que se garanta frente aos períodos
em que os gastos serão maiores.
Quer saber mais?
Acesse no portal PRhosper, o link do Programa
4 Gerações e veja o conteúdo completo do
módulo Planejar. No campo Serviços você
encontra algumas ferramentas auxiliares, como
o cálculo do valor do dinheiro no tempo e o
simulador de aposentadoria.

O que considerar no seu planejamento?

Seu futuro está em suas mãos.

Algumas perguntas podem ajudar você a começar o
planejamento da sua aposentadoria. Veja só:

Hora de planejar... e realizar!

• Quando você quer parar de trabalhar?
• O que pretende fazer depois da aposentadoria
(viver de renda ou iniciar outra atividade, talvez
montando seu próprio negócio)
• Quais serão seus gastos na aposentadoria? Você
já avaliou as futuras despesas médicas, incluindo
plano de saúde?
• Com quais receitas irá contar?
• De qual renda mensal você vai precisar?
• Quanto você precisa juntar?
Outra questão importante:
o fato de você se aposentar pelo INSS não lhe garante
a tranquilidade financeira necessária na aposentadoria.
Você vai precisar de recursos para complementar
essa renda! Pense nisso!
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Novidades nos investimentos

Carteira de investimentos BD
renda vitalícia

Mudanças
na estrutura
em 2013
E

m 2013, começaram as mudanças estruturais
na gestão dos investimentos, propostas pelo
Comitê de Investimentos e aprovadas pelo Conselho
Deliberativo. A entidade, sempre atenta ao mercado,
ao momento atual e às perspectivas, busca gestores
especializados, conferindo performance e maior
flexibilidade para futuras mudanças.
Carteira dos Investimentos CD
(Contribuição definida)
Iniciamos 2013 com quatro gestores de mandatos
balanceados (renda fixa e renda variável) e mantivemos
apenas dois gestores nesta configuração: Western
e BNP Paribas. Itaú e HSBC passaram a operar
mandatos exclusivos de renda fixa.

Também nesta carteira a entidade vem buscando
alternativas, visando a substituição de títulos públicos
atrelados ao IGP-M.
Em 2013, iniciamos o segmento de renda variável
ativa, contratado junto ao gestor Sul América. Neste

6

fundo ativo o gestor compra ações de empresas da
bolsa com potencial de valorização, e adota uma
estratégia denominada “ativista” interagindo com
a gestão da empresa. As aquisições são efetuadas a
partir de teses consistentes aprovadas pela PRhosper,
como por exemplo, o potencial de crescimento do
setor de consumo ou de infraestrutura.

Veja como ficou a estrutura da cota BD em novembro de 2013:

Os recursos de renda variável (antes geridos pelo
Itaú e HSBC) foram transferidos para um novo fundo
exclusivo de renda variável ativa, sob gestão do
HSBC Asset. Denominado “FIC Brussels”, compra
cotas de fundos de outras casas selecionados entre
um portfólio de mais de 80 assets previamente
escolhidas pelo gestor HSBC.
Com isso, a PRhosper aumentou significativamente
sua capacidade de seleção de outros gestores,
realizando alocações em casas de menor porte, porém
rigorosamente e continuamente monitoradas. Esta
estratégia de multifundos melhora a performance
da carteira de renda variável e reduz o risco, pela
diversificação.

Observe como ficou a estrutura da cota CD após as mudanças:

Gestor 1 - Western

Gestor 2 - BNP Paribas

macro alocação

macro alocação

renda fixa

Gerações

renda variável

renda fixa

renda variável

Gestor 1 - Itaú

Gestor 2 - HSBC

Fundo Stix

Fundo Defense

Este fundo mantém os títulos marcados a mercado

Este fundo mantém os títulos marcados na curva
(taxa de aquisição)

Gestor 3 - Itaú

Gestor 4 - HSBC

Fundo Active

Fundo Expertise II

Fundo de curto prazo dos recursos destinados ao
pagamento de benefícios

Fundo de renda variável ativa, de mais
longo prazo

Rentabilidade CD por segmento e por cota

Consulte o resumo da Política de Investimentos, para conhecer os limites de investimentos
(www.prhosper.com.br/documentos/financeiro/Resumo_Politica_de_Investimentos_2013_CD.pdf).
Na área restrita do Participante, em documentos legais, disponibilizamos o documento estratégico
“Premissas e Diretrizes 2013” que norteou os investimentos em 2013, as políticas por plano e o
demonstrativo de investimentos detalhando os fundos investidos.

Cota CD, Plano Básico e Suplementar

Rentabilidade
no ano até
outubro/2013

Benchmark
Rentabilidade
no ano até
12 meses
outubro/2013 (nov/12 a out/ 13)

Renda Fixa total (somente fundos cota CD)

1,34%

2,01%

3,05%

Renda Variável Ibrx

-0,03%

1,99%

6,05%

Renda Variável Ativa - Fundo HSBC Brussels*

5,68% *

7,71%

5,68%

Gestor 3 - Itaú

Gestor 4 - HSBC

Gestor 5 - HSBC

Renda Variável Total

0,59%

3,23%

5,58%

renda fixa

renda fixa

renda variável ativo

Total investimentos CD
(Renda Fixa + Renda Variável)

0,49%

2,28%

2,92%

Cota CD (após despesas)

0,63%

2,28%

3,02%

(*) Fundo HSBC Brussels: a partir de abril 2013
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Espaço PRhosper

Agenda
2013/2014

Certificação dos Dirigentes

Maior segurança
para você, Participante!

Você sabia que vários dirigentes PRhosper foram
certificados em suas funções? Trata-se de um
processo conduzido por uma entidade certificadora
independente: uma banca avaliadora, composta por
renomados profissionais do mercado, analisa e aprova
o currículo do dirigente, conferindo um certificado de
capacitação para a função exercida.
O certificado tem validade de três anos e a renovação
exige a comprovação de várias horas dedicadas à
formação em assuntos relacionados com o fundo de
pensão.

II Encontro de Participantes

Conheça a agenda dos principais eventos para os
próximos meses:

A

lém de compreender o mercado e acompanhálo de perto o tempo todo, a tarefa de gerir
investimentos exige capacitação. Assim como
em nossas patrocinadoras os empregados são
incentivados, e exigidos, pela constante busca de
novos conhecimentos, no fundo de pensão não
poderia ser diferente. Os nossos dirigentes e as
equipes também precisam ser capacitados e, mais
ainda, certificados.

• pagamento do abono anual;

Tranquilidade para você, Participante, de que
seus recursos estão nas mãos de profissionais
competentes, que têm como propósito apoiar a
construção do seu futuro!

Para mais informações, acesse:
http://www.icss.org.br/

• período de contribuição extraordinária do
Participante para o Plano Suplementar;
• reunião do Conselho Deliberativo para
aprovação da Política de Investimentos 2014,
Plano de Custeio 2014 e hipóteses atuariais
2013;
• reunião do Conselho Fiscal para aprovação
do relatório semestral de controles internos,
aderência dos investimentos e hipóteses
atuariais.

Janeiro 2014
• período de alteração na contribuição do
Participante para o Plano Suplementar;
• período de alteração do beneficio dos assistidos
da modalidade CD;
• publicação da Política de Investimentos 2014.

Por dentro da PRhosper
Os órgãos

- Colegiados

Fevereiro 2014

de governança PRhosper são divididos em 3 colegiados:

• reunião do Conselho Deliberativo
aprovação da Avaliação Atuarial 2013.

Conselho Deliberativo

Diretoria

Osni de Lima (presidente do Conselho),
Pedro Mattos e Marcio Silva -indicados pelos
patrocinadores

Valeria Bernasconi - diretora superintendente;

Nelson Aquino e Vilien Soares - eleitos pelos

Fernando Birman - diretor administrativo.

Participantes.

Conheça melhor os conselheiros eleitos
pelos Participantes na página 14, na
seção Palavra do Participante.

Marcelo Brumatti - diretor financeiro;
Denise Porcelli - diretora de seguridade/jurídico;

pelos

Nas próximas edições, você vai conhecer melhor as responsabilidades de cada um dos órgãos.

“Diante do desempenho recente do nosso plano de previdência, com rentabilidade negativa, recebemos alguns questionamentos de Participantes. Como consideramos de extrema importância oferecer
informações claras e total transparência
em nossa gestão, organizamos um encontro com este grupo, esperando com
isto a multiplicação de conhecimento junto a outros Participantes”, explicou Valeria
Bernasconi, Diretora Superintendente da
PRhosper. “Tivemos a oportunidade de
ouvir o que nossos Participantes tinham a
dizer”, completou.

para

• envio das demonstrações financeiras auditadas
pelos auditores externos.

Marina Pisaneschi é a conselheira eleita pelos
Participantes.
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• reunião do Conselho Deliberativo
aprovação das contas 2013;

Odair Martão ocupa o posto de Presidente,
indicado pelos patrocinadores;
indicado

Um grupo de Participantes e Assistidos teve a
oportunidade de compreender melhor como é conduzida
a gestão de seus investimentos, por meio de um batepapo educativo com representantes da PRhosper, da
gestora HSBC e da consultoria Risk Office.

Março 2014

Conselho Fiscal

conselheiro

P

para

• reunião do Conselho Fiscal para aprovação das
contas 2013;

Jair Ivan é o
patrocinadores;

Cenários Econômicos
restação de contas aos Participantes e
informação clara sobre o cenário econômico:
esses foram os principais objetivos do II Encontro de
Participantes, realizado no dia 15 de agosto.

Dezembro 2013
Na PRhosper, vários dirigentes de todos os colegiados
já passaram pelo processo de certificação junto ao
ICSS (Instituto de Certificação em Seguridade Social):
Osni de Lima, Presidente do Conselho, Pedro Mattos
e Vilien Soares, Conselheiros Deliberativos, Valeria
Bernasconi e Marcelo Brumatti, Diretores. Estão em
processo de certificação: Jair Ivan e Odair Martão,
Conselheiros Fiscais.

Gerações

Abril 2014
• publicação do Relatório Anual 2013 para os
Participantes.

Educação Continuada

O

time de dirigentes PRhosper, composto pelos
diretores e conselheiros, permanece atento às
novidades de mercado.
Neste semestre, recebeu o Sr. Luiz Augusto de
Oliveira Candiota, ex-diretor de Política Monetária
do Banco Central e sócio-fundador da Lacan
Investimentos, para um importante bate-papo sobre
cenários econômicos, perspectivas para a taxa de
juros em 2014 e investimentos alternativos.
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Saiba mais sobre Previdência

Gerações

Conservadores
Nesta categoria temos as pessoas com baixa
tolerância ao risco. A carteira de investimentos
indicada tem 100% de ativos em Renda Fixa e é
mais adequada para investidores que precisam dos
recursos no curto prazo. As pessoas que investem
prioritariamente na caderneta de poupança tem
um perfil conservador.

Somos diferentes!
Também ao investir!
Veja o que são, e para que servem, os perfis de investimento

C

ada pessoa tem uma menor ou maior disposição
ao risco, você já reparou? Em um parque de
diversões, há quem corra para os brinquedos radicais.
Já outros, preferem os contemplativos. Numa
viagem, tem os fãs do ecoturismo, com trilhas em
mata fechada, escalada, rafting e tirolesa, enquanto
outros ficam com os passeios mais leves.

em planos de aposentadoria abertos oferecidos pelo
mercado segurador, já deve ter ouvido falar e sabe que
bancos e casas de investimento solicitam um teste
de adequação antes de investir. O teste, denominado
“suitability”, visa verificar se o investimento desejado
está de acordo com a expectativa e com o perfil do
investidor.

No esporte, isso se comprova também: há quem
prefira testar seus limites nos radicais, e há os amantes
do golfe, do tênis, dos esportes mais estratégicos.

Nada mais decepcionante para um investidor em busca
de alto rendimento ver o seu patrimônio crescendo
a taxas insignificantes. E nada mais frustrante para
um investidor que não gosta de correr riscos ver seu
patrimônio acumulado se desfazer em alguns poucos
dias de performance negativa da bolsa.

Pois saiba que no mundo dos investimentos tudo
funciona da mesma forma. Afinal, somos diferentes
e reagimos de forma distinta frente ao risco.
Enquanto alguns toleram bem a oscilação dos
mercados, principalmente de ações (renda variável),
na expectativa de maiores ganhos, outros optam por
investimentos mais conservadores: sabem que não
vão garantir tanta rentabilidade, mas pelo menos
correm um risco menor.
Pensando nisso, o mercado de investimentos passou
a oferecer os denominados “perfis de investimento”.
Quem investe em produtos bancários, ou mesmo
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Os perfis tentam ajustar este “apetite individual ao
risco” à composição dos ativos em carteira. Este ajuste
requer estudos técnicos complexos, mas, ao final,
tende a resultar em rendimentos mais adequados às
expectativas de cada um dos investidores.
O mercado de investimentos oferece grande número
de opções para os investidores que podem ser
agrupados segundo o apetite de risco:

Moderados
Reúne pessoas que aceitam correr riscos em
busca de maior rendimento, mas que ainda veem a
preservação do patrimônio como objetivo principal. A
carteira deste investidor deve permitir uma pequena
parcela em ações (ativos mais voláteis), usualmente
entre 10% a 25%. Neste perfil, o investidor precisa
ter objetivos de médio prazo, acima de um ano,
para evitar perdas indesejadas. A própria renda fixa
também ganha outros investimentos de maior risco.
O ideal é que as ações, nesta carteira, estejam
vinculadas a algum índice de mercado (Ibovespa,
IBrX etc.) evitando-se a compra de papéis individuais
de maior volatilidade.

Arrojados e Agressivos
As pessoas nesta categoria buscam rendimentos
de longo prazo e aceitam desvalorizações durante
o período de aplicação. O investidor precisa ser
tolerante ao risco e não deve se incomodar com as
flutuações de curto prazo. A carteira indicada deve
ter maior participação de renda variável, podendo
superar 30%. Esta carteira é recomendada para
investidores com horizontes superiores a cinco anos
e melhores conhecimentos financeiros. As ações
são as “vedetes”, pois tendem a produzir melhores
retornos de longo prazo, acima da taxa básica de
juros, já que, na essência, estes são investimentos
que acompanham o crescimento do País. Por outro
lado, as ações são “vilãs”, pois oscilam muito no
curto prazo.
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Saiba mais sobre Previdência

Gerações

Campanha:
revele o seu perfil!
Queremos conhecer como os
nossos Participantes lidam com seus
investimentos.
Responda a pesquisa encartada neste
boletim, coloque no envelope selado e
envie para a PRhosper, via Correios até o
dia 20 de Janeiro.
Você sabia?
A renda fixa não significa necessariamente um investimento conservador
de baixo risco?
Leia o documento produzido pela
gestora HSBC, postado em nosso
portal, e entenda por que a renda fixa
também pode ser negativa!

carteira PRhosper cota cd
A Direção da PRhosper avalia criteriosamente a
possibilidade de ofertar carteiras diferenciadas aos
Participantes dos planos CD. A medida envolve
importantes mudanças estruturais, tanto na gestão
dos investimentos como na gestão operacional, e
deve ser precedida de prudência.
No momento, oferecemos uma única carteira de
risco baixo/moderado. A decisão de alocação em
ações na carteira da cota CD é resultado de estudos
técnicos que sugerem a melhor composição
de ativos para fazer frente às necessidades de
rentabilidade da maioria dos nossos Participantes.
Um pequeno incremento em ativos de maior risco
é necessário para garantir melhores retornos de
longo prazo.
Lembramos também que os recursos PRhosper
não ficam acessíveis no curto prazo, exceto no caso
de desligamento. Desta forma, temos a necessária
tranquilidade, e tempo, para enfrentar e superar
eventuais percalços e flutuações de curto prazo.
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O sorteio acontecerá no dia 30 de Janeiro
no espaço café do Bloco B, Cenesp.

PARTICIPE E CONCORRA a
um IPad 16 GB com Wi-Fi.

Participante: novo site espera por você!

O

s Participantes PRhosper poderão acessar a nova
área restrita denominada “Site do Participante”
(site) a partir de 15 de janeiro de 2014 e conferir as
novidades, que lhe possibilitam acompanhar seus
investimentos online com agilidade e segurança.
A reformulação tem como principal objetivo facilitar a
navegação, oferecer mais conteúdo e, principalmente,
maior interação.
O Site do Participante conta com ferramentas e
soluções modernas que permitem melhor visualização
do saldo por plano em formato de fácil compreensão,
incluindo gráficos, rentabilidades, comparativos,
simulador de benefícios e, ainda, seu cadastro completo.
ATENÇÃO!
As senhas atuais serão trocadas por ocasião
do lançamento do novo Site do Participante.

O novo espaço do Participante está disponível na área
restrita do portal PRhosper, no topo da tela. Para acessálo, é necessário informar login (seu CPF) e senha.
Fique ligado em nossos comunicados na primeira
quinzena de janeiro para ter acesso ao passo a passo do
procedimento para troca de senha(s) e cadastramento
de e-mails (caso ainda não tenha cadastrado).

Você sabia?
O e-mail cadastrado em seu CPF é
utilizado pela PRhosper para envio
das informações solicitadas ao nosso
atendimento.
Para sua segurança, seguem algumas
orientações simples que ajudam manter
a confidencialidade de suas informações:
• cadastre somente e-mail de uso pessoal,
pode ser o e-mail da empresa desde
que exclusivo, exemplo: (jose.jose@
solvay.com) ou um e-mail particular,
exemplo:(j.jose@gmail.com);
• nunca cadastre em seu nome os
e-mails comunitários compartilhados
entre colegas de trabalho, exemplo:
manutencao.xyz@solvay.com;
• NUNCA compartilhe ou divulgue a sua
senha de acesso, ela é exclusiva e de
uso pessoal.
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Palavra do Participante

B OLETIM

Nossos
dirigentes
Entrevistamos os Srs. Nelson Aquino
e Vilien Soares, representantes dos
participantes no Conselho Deliberativo.
Conheça o trabalho que realizam e a
visão de cada um como Participantes
dos Planos.

Segurança
para o futuro
Sr. Nelson de Aquino Filho é membro do
Conselho Deliberativo e foi eleito pelos Participantes.
Trabalha na Rhodia desde 1980, quando começou
como estagiário. Atualmente, coordena as equipes de
Utilidades, Manutenção e outras áreas da infraestrutura industrial da Unidade Têxtil de Santo André (UTSA).
É Participante do Plano PRhosper praticamente desde o seu início e planeja a sua aposentadoria, poupando para seu futuro. “Hoje tenho uma visão bem
clara dos riscos que corremos nesta fase da vida. E
por esta razão procuro ser preventivo. Meu planejamento foi bem feito desde o início, porque a empresa cuidou disso por mim, mesmo quando não havia
muita preocupação da minha parte. Depois que eu
assumi outra postura, acho que consegui aumentar
minha segurança para o futuro”.
Com 56 anos, Sr. Nelson pretende trabalhar por mais
10 anos, no mínimo. “Na verdade, se puder, não pretendo parar de trabalhar nunca. Talvez possa diminuir
o ritmo em função da idade, mas parar não faz parte
dos meus planos.
Qual o seu papel como conselheiro?
Como representante dos empregados ativos, meu
papel é acompanhar e ajudar os demais conselheiros
nas decisões que competem ao Conselho.
Qual a importância desta posição para os
Participantes?
Os Participantes têm nos conselheiros a representa-

14

Gerações

Realização das metas exige
esforço e planejamento
Sr. Vilien José Soares está em seu terceiro
mandato no Conselho Deliberativo, representando
os aposentados. Tem 69 anos, trabalhou na Rhodia
por 35 anos, aposentando-se em 2004, quando era
gerente de RH em Santo André.
ção de suas opiniões e desejos. Portanto, se algum assunto de interesse dos Participantes será votado, podem
e devem levar suas reivindicações e opiniões aos seus
representantes no Conselho.
Por que se dispôs a assumir esta tarefa?

Entrou no plano logo que foi criado. Sobre seu
planejamento na aposentadoria, Sr. Vilien destaca:

“procuro ter bom senso, fazendo uma retirada
mensal sempre inferior à rentabilidade da
cota, buscando maior duração dos recursos”.

Quando fui convidado a participar da eleição para o
Conselho, fiquei muito contente por duas razões: pela
confiança demonstrada tanto pela empresa como pelos empregados que votaram em mim, e por poder
conhecer melhor o funcionamento, as regras governamentais e poder contribuir para o sucesso deste
que é um patrimônio para o futuro de milhares de
Participantes.

Sr. Vilien destaca que a realização das metas
exige esforço e planejamento. “Sempre fiz meu
pé de meia, guardando dinheiro para realizar sonhos.
Planejamos nossas viagens com antecedência,
escolhemos roteiros que cabem no orçamento”.

Qual a sua rotina como conselheiro?

que consomem parte do orçamento de qualquer
aposentado, por isso procuramos nos organizar
financeiramente sempre”, explica.

Participo das reuniões do Conselho, recebo e analiso
as informações de um boletim mensal emitido pela
Direção Executiva da PRhosper e participo de Seminários que contribuem com nossa formação e troca
de experiências na área.
Como vê o mercado de previdência no Brasil?
Vejo o mercado com um viés muito comercial. A Previdência Privada deveria se assemelhar mais ao conceito PRhosper. É um benefício administrado para o
trabalhador e todo o valor poupado ao longo da vida
profissional tem que ser revertido para ele.
Acredita que as pessoas se preocupam com
a aposentadoria como deveriam?
Minha experiência mostra que não.
Se pudesse aconselhar quem está começando sua carreira hoje, o que diria?
Diria que todo jovem, ao iniciar sua carreira, deve
planejar sua vida. Estabelecer metas para toda a sua
existência. Nosso sistema de previdência do Governo não é suficiente para garantir uma aposentadoria decente.

“Ajustamos nosso padrão de vida, pensamos
sempre no dia de amanhã, consideramos
que nossos recursos terão de nos sustentar
por muito tempo. Temos as despesas com saúde,

Qual o seu papel como conselheiro?
O papel básico é analisar, opinar sobre as decisões e
demandas que a Diretoria da PRhosper encaminha.
São questões relacionadas à estratégia, algumas
mudanças nos planos de investimentos. Como

represento os assistidos, tenho a preocupação
de ponderar sempre, observando o interesse
dos aposentados, respeitando a visão de
longo prazo.
Por que se dispôs a assumir esta tarefa?
Concordei principalmente em retribuição aos 35
anos de trabalho na Rhodia, de excelente convívio na
empresa e por poder contribuir para a comunidade
dos aposentados. Além, claro, do interesse pessoal
pelo tema, já que sou Participante.

Qual a sua rotina como conselheiro?
São três a quatro reuniões do Conselho por
ano. Acompanho o mercado de previdência, de

investimentos, estou sempre atualizado. Busco o
máximo possível de informações a respeito.

Quais os principais
dirigentes?

desafios

dos

Acho que o maior desafio, sobretudo da
Diretoria da PRhosper, é buscar ou aprovar
planos de investimentos que garantam a
saúde financeira da fundação. Para isso, não
medem esforços na escolha de bons gestores, boas
consultorias.

Acredita que as pessoas se preocupam
com a aposentadoria como deveriam?
De maneira geral, não. Mas tem havido um movimento,
nos últimos anos (e que tende a se intensificar) que
propaga educação financeira no País, conscientizando
mais sobre a importância de poupar.

Se pudesse aconselhar quem está
começando sua carreira hoje, o que
diria?
Caso seja um funcionário Rhodia, o Conselho é aderir
ao plano, fazendo os aportes de acordo com sua
disponibilidade financeira. Quanto antes começar,
melhor. O capital investido cresce rapidamente, com
a contrapartida da empresa.
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PRhosper em números

Março 2013
Participantes

4.856

Ativos

2.872

Vinculados (BPD)
Aposentados e Pensionistas
Autopatrocinados

599
1.364
21

Beneficios Concedidos - no ano (mihares de reais)

R$ 53.887

Aposentadorias e pensões

R$ 41.970

Resgates e Portabilidades

R$ 11.917

Contribuições para os Planos - no ano (milhares de reais)

R$ 19.449

Participantes

R$ 11.180

Patrocinadores

Patrimônio Gestão Previdencial (milhares de reais)

R$ 8.269

R$ 1.045.719

Plano Básico

R$ 782.550

Plano Suplementar

R$ 263.169

Patrimônio Gestão Administrativos (milhares de reais)

R$ 729

PGA - Básico

R$ 466

PGA - Suplementar

R$ 263
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