PLANO DE
APOSENTADORIA
SOLVAYPREV

GUIA DO
PARTICIPANTE

Plano SOLVAYPREV

O Guia do Participante tem por objetivo resumir as
informações do Regulamento oficial:
• Regulamento do   Plano de Aposentadoria SolvayPrev
Inicio de vigência: 12 de junho de 2017
O Regulamento completo está disponível em:
• Portal PRhosper – www.prhosper.com.br, acessar área
restrita do Participante;
• Intranet Rhodia – portal Recursos Humanos/PRhosper
Previdência Rhodia;
• Central de Atendimento ao Participante, mediante
solicitação.
No final deste guia consta seu Certificado de Participante
do Plano.

Este guia é meramente explicativo e não tem, portanto,
qualquer valor jurídico para fins de direitos do Participante e/ou concessão de Benefícios.
Esta publicação não substitui a consulta obrigatória, na
data de concessão de  direitos e benefícios, ao Regulamento do Plano de Aposentadoria SolvayPrev.
É importante lembrar que o Regulamento do Plano
pode ser alterado a qualquer tempo, vigorando sempre sua versão mais recente.
Em caso de dúvida, omissão ou divergência, prevalece o
disposto no Regulamento aprovado pelo órgão regulador.
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Sobre a PRhosper
A PRhosper é a Entidade Fechada de Previdência Complementar (EFPC) do Grupo Rhodia (Patrocinadora) que administra os Planos de Previdência dos empregados (Participantes) da Rhodia.
A Rhodia oferece aos seus empregados ingressados a partir
de 06/04/2017 o Plano de Aposentadoria SolvaPrev do tipo
Contribuição Definida*:

Fale Conosco

Os Participantes da PRhosper contam com os seguintes canais de comunicação:

rhodia.prhosper@solvay.com
(11) 3741-7189
www.prhosper.com.br

* Contribuição Definida
Define-se um valor de Contribuição mensal, do Participante e Patrocinadora, para composição do Saldo de Conta do Participante. O saldo em
Reais é transformado em “cotas”, corrigidas mensalmente pela rentabilidade dos recursos investidos no mercado financeiro. No momento da
aposentadoria, o valor do benefício dependerá do montante acumulado
nas contas do Participante e da Patrocinadora.  
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Patrocinadores e Participantes
São Patrocinadores do Plano de Aposentadoria SolvayPrev:
• Rhodia Brasil LTDA.
• Rhodia Poliamida e Especialidades S.A.
• Cogeração de Energia Elétrica Paraíso S.A.

Este guia é aplicado aos seguintes Participantes do Plano
de Aposentadoria SolvayPrev:
Ativos:
Empregados da Patrocinadora Rhodia, enquanto na ativa.
BPD (Benefício Proporcional Diferido ou Vinculado):
Ex-empregados da Patrocinadora Rhodia que optaram por
deixar os recursos depositados na PRhosper, porém sem efetuar contribuições posteriores.
Autopatrocinados:
Ex-empregados da Patrocinadora Rhodia que optaram por
deixar os recursos depositados na PRhosper, porém efetuando as contribuições que seriam devidas.
Assistidos:
Ex-empregados aposentados que recebem Renda Mensal na
modalidade Contribuição Definida.
Pensionistas:
Beneficiários que recebem  renda de Beneficio por Morte ou  
Pensão por Morte na modalidade Contribuição Definida.
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Conhecendo o Plano SolvayPrev

Plano opcional destinado a todos os empregados das
empresas Rhodia.

AS CONTRIBUIÇÕES
• Formado por Contribuições tanto do Participante como da
Patrocinadora.
• A Patrocinadora efetua uma contribuição Básica mensal
de 1% sem contrapartida do Participante.

• O empregado poderá alterar o valor da Contribuição
Normal nos meses de janeiro e julho.
• O empregado pode suspender a Contribuição Normal a
qualquer momento. A Contribuição poderá ser reativada a
qualquer momento com o mesmo percentual.
• A Patrocinadora acompanhará a alteração solicitada pelo
Participante, conforme definido acima.

• O Participante pode efetuar as contribuições Normais,
e a Patrocinadora participará com 150% do valor da
contribuição Normal de Participante:

• O empregado pode efetuar Contribuições Extras a
qualquer momento, totalizando até 30% da remuneração
anual. A Contribuição Extra não recebe contrapartida da
Patrocinadora.

• Empregado com salário até 1 UPS*: poderá  participar
com 1% do salário.

• Não haverá contribuição mensal para o participante ativo
no mês de admissão e no mês do desligamento.

• Empregado com salário acima de 1 UPS*: poderá
participar  1% sobre a  parcela de salário equivalente a
1 UPS*;  para a parcela de salário  que exceder 1 UPS*
poderá escolher de 1% até 6% .

• As contribuições incidem sobre o 13osalário.
• As Contribuições da Patrocinadora são efetuadas enquanto
for mantido o vinculo empregatício.

*UPS - Unidade Previdenciária Solvay = R$ 5.000,00 em nov/2016 reajustada anualmente pelo INPC .
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OS INVESTIMENTOS

O DESLIGAMENTO DO PLANO

• Os depósitos da parcela do Empregado e da Empresa são
efetuados em contas individuais  mantidas em nome do
Participante do Plano. As contribuições do empregado
formam a Conta do Participante. As contribuições da
empresa formam a Conta de Patrocinadora.

• Em caso de desligamento da Patrocinadora, o Participante
tem direito a 100% dos valores depositados na Conta
Participante.

• Os recursos das contas são aplicados no mercado
financeiro em Renda Fixa   e Renda Variável (ações). (Ver
mais informações sobre Investimentos em nosso site:
www.prhosper.com.br)
• Os saldos das contas Participante e Patrocinadora são
transformados em cotas (cota do Plano) e  rentabilizados
mensalmente, pela variação do valor das cotas, resultado  
das aplicações financeiras dos recursos investidos.

AS DESPESAS
• As despesas administrativas relacionadas à gestão dos  
Planos,   para os   Participantes Ativos e Assistidos,   são
pagas pela Patrocinadora.
• As despesas administrativas relativas à gestão dos Planos,
para os Participantes Vinculados (BPD)  e Autopatrocinados
são pagas pelos Participantes.
• As despesas com a gestão dos investimentos são debitadas
diretamente das cotas do Plano.
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• A partir de 3 (três) anos vinculados ao Plano de
Aposentadoria SolvayPrev, o empregado tem direito a
100% das contribuições efetuadas pela Patrocinadora.
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Saiba quando você poderá movimentar os
recursos acumulados no Plano SolvayPrev
Os recursos dos Participantes na ativa somente podem ser movimentados em caso de:

TÉRMINO
DO VÍNCULO
EMPREGATÍCIO

INVALIDEZ

FALECIMENTO
DO TITULAR

Após o início do recebimento de benefícios, os recursos ficam
indisponíveis para resgates.
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No término do Vínculo Empregatício,
o seu Plano não termina aqui!

O Plano de Aposentadoria SolvayPrev não está vinculado à Previdência Social (INSS)!
Após o Término do Vínculo Empregatício, os participantes do
Plano SolvayPrev tem várias opções para continuar na PRhosper ou mesmo continuar o plano em outra Entidade, ou iniciar o Beneficio
Veja abaixo as opções:

DESLIGAMENTO DA RHODIA
ANTES DE 55 ANOS DE IDADE
• RESGATE TOTAL: O Participante poderá resgatar o saldo a
que tiver direito** na data de desligamento.
• AUTOPATROCÍNIO: nesta opção, o Participante
mantém sua inscrição no Plano e continua efetuando
as contribuições. Além da contribuição individual, o
Participante deverá pagar a contribuição efetuada pela
Patrocinadora. A opção pelo Autopatrocínio não impede
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a posterior opção pelo Resgate, Portabilidade ou BPD. A
PRhosper cobra uma taxa mensal de permanência.
• PORTABILIDADE: permite ao Participante transferir
o saldo a que tem direito** para outra Entidade de
Previdência Complementar Aberta ou Fechada. A carência
é de no mínimo 3 anos de Vinculação ao Plano na data do
desligamento.
• BENEFÍCIO PROPORCIONAL DIFERIDO (BPD): permite
ao Participante manter a inscrição no Plano sem efetuar
contribuição adicional, aguardando a idade para receber
o benefício mensal. É necessário ter no mínimo 3 anos de
Vinculação ao Plano na data do desligamento. A opção
pelo BPD não impede a opção futura pelo Resgate ou
Portabilidade. A PRhosper cobra uma taxa mensal de
permanência.

** Saldo a que tem direito = 100% da Conta Participante + 100% da Patrocinadora após 3 anos de Plano.

Guia do Participante

DESLIGAMENTO DA RHODIA
APÓS 55 ANOS DE IDADE
O Participante do Plano SolvayPrev poderá
contar com todas as opções anteriores!
E ainda:
Receber o beneficio mensal, desde que tenha cumprido as
seguintes condições: estar desligado da empresa, ter no mínimo 55 anos de idade!

LEMBRE-SE
Você não precisa estar aposentado
pelo INSS para iniciar o seu beneficio
na PRhosper!

O Participante que se aposenta pelo Plano adquire o direito
a 100% do saldo Participante + 100% do saldo da Patrocinadora para fins de cálculo do pagamento de benefício mensal.
Na concessão do primeiro benefício, o Participante pode   receber à vista até 25% do saldo de Conta Total, formada pelas
Contas de Participante e Patrocinadora. Esta opção poderá ser
exercida a qualquer momento durante o recebimento do benefício, mesmo que tenha   optado por um percentual inferior
até o limite de 25% do Saldo de Conta Total remanescente.

FORMAS DE RECEBIMENTO
DE RENDA MENSAL
RENDA EM COTAS
Calculada sobre o percentual mínimo de 0,1% e o máximo
de 2% do saldo em cotas. O percentual escolhido pode ser
alterado anualmente.
RENDA EM REAIS
O  valor em Reais é estabelecido pelo Participante entre o mínimo de 0,1% e o máximo de 2% do saldo em Reais. O valor
definido pelo Participante pode ser alterado anualmente.
PRAZO DEFINIDO
São parcelas mensais fixas em número de cotas por um período de recebimento definido pelo Participante entre 5 e 30
anos. Uma vez estabelecido o período, não pode ser alterado.
• A renda mensal inicial não poderá ser inferior a 10% de
1(uma) Unidade Previdenciária Solvay (UPS);
• No caso de prestação de renda mensal, quando o Saldo de
Conta Total inicial ou remanescente for inferior a 1(uma)
Unidade Previdenciária Solvay – UPS, o   respectivo Saldo
será pago em parcela única.
• O Participante que estiver recebendo benefício poderá, desde
em comum acordo com a Entidade, solicitar o recebimento,
em parcela única, do Saldo de Conta Total remanescente se
inferior 10(dez) Unidades Previdenciárias Solvay – UPS.
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Outros Benefícios
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ
O benefício é calculado sobre 100% do saldo das contas. É
obrigatória a apresentação da carta de Concessão de Aposentadoria por Invalidez da Previdência Social.

BENEFÍCIO POR MORTE
FALECIMENTO DO PARTICIPANTE ATIVO
O Plano de Aposentadoria SolvayPrev pagará aos beneficiários indicados uma pensão por morte sob a forma de benefício mensal calculado sobre 100% da Conta Participante +
100% da Conta Patrocinadora. Os Beneficiários podem também optar por receber o saldo total das contas em forma de
pagamento único.

PENSÃO POR MORTE
FALECIMENTO DO PARTICIPANTE ASSISTIDO
Os Beneficiários continuarão recebendo o benefício mensal
de aposentadoria do saldo remanescente da Conta Total, conforme opção do Participante Assistido ou receber o Saldo de
Conta Total remanescente em forma de pagamento único.

10

Quem são os Beneficiarios?
O Participante pode indicar os  beneficiários e ainda
escolher o rateio entre eles.
Na ausência de indicação, os saldos das contas dos
Beneficio por Morte e Pensão por Morte serão pagos
aos herdeiros legítimos observadas as disposições do
Código Civil Brasileiro.
Indique seus beneficiários!

Guia do Participante

Imposto de Renda
São duas as informações que o Participante precisa conhecer
para aproveitar ao máximo as vantagens tributárias do seu
Plano de Aposentadoria:

VANTAGEM FISCAL
(DIFERIMENTO DO IMPOSTO A PAGAR)

TRIBUTAÇÃO DOS
RESGATES OU BENEFÍCIOS

As contribuições de planos de previdências, como o SolvayPrev,
podem ser deduzidas da base de cálculo dos rendimentos
tributáveis, para os contribuintes que  declaram no modelo
completo da Receita Federal.

Todos os resgates e benefícios serão tributados na data do
pagamento.

Verifique se você tem vantagem fiscal,
aproveite os ganhos para incrementar
a sua contribuição na PRhosper !

O Participante precisa fazer a sua opção do modelo de tributação na data de adesão ao Plano.
A opção de Imposto de Renda é irretratável, por este motivo,
avalie adequadamente com cuidado os seus objetivos para
os recursos acumulados no Plano de Previdência. O Plano
destina-se a reservas de longo prazo, para usufruir na sua
aposentadoria.
Importante lembrar que na transferência da PRhosper para
outra Entidade de Previdência (Portabilidade) não há tributação dos valores portados, e a modalidade escolhida seguirá
para a outra Entidade.
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Veja quais são as opções:
TABELA
PROGRESSIVA
É a  tabela vigente  publicada pela Receita Federal,  por exemplo, é a mesma tabela utilizada no desconto mensal do salário do Empregado.
Em caso de resgate, incidirá alíquota de 15% na fonte,  com
ajuste posterior pela tabela progressiva na declaração de  
ajuste anual.
TABELA
REGRESSIVA
As alíquotas são aplicadas pelo tempo de acumulação de
cada uma das cotas compradas, quanto maior o tempo de
acumulação menor será a alíquota, veja abaixo:
ALÍQUOTA
(ACUMULAÇÃO A CONTAR DA DATA DE APLICAÇÃO)
até 2 anos

35%

de 2 até 4 anos

30%

de 4 até 6 anos

25%

de 6 até 8 anos

20%

de 8 até 10 anos

15%

mais de 10 anos

10%
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Caso o Participante não faça a opção, será adotado a
TABELA PROGRESSIVA.

Para conhecer mais sobre o assunto
consulte o nosso portal e assista o vídeo
“TRIBUTAÇÂO” , disponível em:
prhosper.com.br/educação/academia

Guia do Participante

FLEX Invest
O Programa de Carteiras de investimentos da PRhosper
Pensando nos objetivos de curto e longo prazo de seus Participantes, a PRhosper oferece opções de Carteiras Investimentos através do Programa FLEX Invest.

Assista aos vídeos em nosso Portal e
utilize o Simulador para identificar o
seu Perfil de Investidor (Conservador,
Moderado ou Arrojado).

Ao ingressar no Plano SolvayPrev   os recursos serão inicialmente investidos na Carteira Padrão (Carteira CD), similar a
Carteira Flex 15.
O Participante poderá alterar a opção de Carteira durante as
campanhas promovidas pela PRhosper.
Para alterar a carteira o Participante precisará assinar o Termo
de Adesão ao Programa Flex Invest.

CONHEÇA AS CARTEIRAS
DO PROGRAMA FLEX INVEST

FLEX CDI
Nessa modalidade, os recursos são investidos em ativos de
Renda Fixa que seguem o benchmark CDI. É a opção mais
indicada para quem tem um perfil ultraconservador, ou que
precisará dos recursos no curto prazo (até 1 ano), e não tolera nenhuma volatilidade nos rendimentos mensais, mesmo
com sacrifício de maiores ganhos futuros. Também é indicada
para quem já esta a meio caminho da aposentadoria e necessita preservar os recursos no Plano.

FLEX 0
Nessa modalidade, os recursos são todos investidos em Renda
Fixa. É a opção mais indicada para quem tem Perfil Conservador e pode precisar usar uma parcela maior dos investimentos
no curto prazo (por exemplo, quem pretende usar os recursos
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em até 5 anos, quando do desligamento da empresa). Também
é indicada para quem tem menos tempo até a aposentadoria,
por se tratar de uma Carteira com menor oscilação mensal.

para o Participante ou Benefíciário de Perfil Moderado, que
está disposto a enfrentar um pouco mais de risco e pode ter
menos necessidade de usar o dinheiro no curto prazo.

IMPORTANTE
Mesmo nesta Carteira de Renda Fixa, as rentabilidades
mensais poderão ser negativas. Isso ocorre em função
da forte oscilação na taxa de juros observada nos últimos anos, já que boa parte dos recursos é investida em
títulos públicos federais.

FLEX 15
Nessa opção, o objetivo é investir 15% dos recursos em Renda
Variável. Os outros 85% são alocados em Renda Fixa e outros
segmentos definidos na Política de Investimentos. Por incluir
uma porcentagem de Renda Variável, essa Carteira sofre os
efeitos das variações da Bolsa de Valores, o que pode gerar
maiores oscilações de curto prazo. Mas, no médio prazo, tem
maior possibilidade de ganhos mais altos. É recomendada
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FLEX 30
Como diz o nome, essa Carteira tem por objetivo investir 30%
em Renda Variável, enquanto o restante é investido em Renda Fixa e outros segmentos definidos na Política de investimentos. É recomendada para aqueles de perfil mais arrojado,
que não têm necessidade de uso do recurso no curto prazo e
que aceitam correr mais riscos para aumentar seus ganhos, já
que vão ter mais tempo para recuperar possíveis perdas de
curto prazo.
LEMBRE-SE
É você quem decide em qual opção
seu dinheiro será investido.
Consulte o Regimento Interno do Programa Flex Invest em
nosso Portal para conhecer o funcionamento do programa,
as opções disponíveis e também como e quando optar.

Guia do Participante

Perguntas e Respostas
1. O que é a PRhosper?
A PRhosper é uma Entidade Fechada de Previdência Complementar (EFPC) sem fins lucrativos que administra os Planos
de Previdência dos empregados (Participantes) do Grupo
Rhodia (Patrocinadora).

2. O que é o Plano de Aposentadoria SolvayPrev?
É um Plano de Previdência Complementar oferecido pela
Rhodia para todos os empregados que ingressaram nas patrocinadoras a partir de 06/04/2017.

3. Quem participa do Plano de
Aposentadoria Solvaprev?
Podem participar todos os empregados da Rhodia que ingressaram na patrocinadora a partir 06/04/2017. A adesão é
facultativa, porém para ter direito a contribuição básica  da
Patrocinadora o Empregado precisará assinar o Termo de
Adesão disponível no Kit de Adesão entregue no dia da integração, ou fazer o download do portal www.prhosper.com.br.
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4. Quem contribui para o

8. Posso movimentar o saldo da(s) minha(s) conta(s)?

Plano de Aposentadoria SolvayPrev?

O saldo da conta somente pode ser movimentado em caso de
desligamento da Rhodia, invalidez ou falecimento.

A Patrocinadora efetua uma contribuição Básica, sem a
necessidade de contrapartida do participante.
O Participante que desejar contribuir poderá optar pela
contribuição Normal e a patrocinadora participará com uma
contribuição Adicional equivalente a 150% do valor da contribuição Normal do participante.

5. O que é o salário de contribuição?
É a composição dos valores do salário base, adicional periculosidade, adicional de insalubridade, adicional de transferência ou pro labore e, que servirá de base para apuração das
contribuições de Participante e de Patrocinadora

6. Posso alterar o valor da Contribuição
do Plano de Aposentadoria SolvayPrev?
O Participante pode alterar as Contribuições nos meses de
janeiro e julho de cada ano.
O Participante pode suspender e retomar a Contribuição a
qualquer momento.

7. Onde ficam depositadas as Contribuições
efetuadas pela Rhodia e pelo empregado?
A Contribuição é depositada em uma conta de previdência
em nome do empregado, Conta Participante  e Conta Patrocinadora. Todo empregado tem uma conta individual e um
número de identificação no Plano.
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9. Onde e como são aplicados os recursos do Plano
(contribuições Participante e Patrocinadora)?
Os recursos são aplicados no mercado financeiro em títulos
de Renda Fixa e títulos de Renda Variável (ações). Os recursos são administrados por especialistas em gestão de investimentos contratados pela PRhosper (gestores).

10. O meu saldo de conta varia todo mês.
Por que isso ocorre?
Os recursos depositados são convertidos em cotas de Fundos de Investimento. As cotas variam todo mês, conforme os
rendimentos dos recursos aplicados no mercado financeiro.
As carteiras de investimentos podem conter ativos de maior
risco, como os títulos indexados à inflação do governo federal e ações, ou seja, investimentos de maior volatilidade (flutuação) podendo contribuir para que, em alguns meses, os
saldos apresentem variação negativa. É importante lembrar
que os Planos de Previdência têm objetivos de longo prazo
e, portanto, são admitidas essas pequenas flutuações mesmo
nas carteiras de Renda Fixa.

11. O que é o Programa FLEX Invest?
O Programa FLEX Invest oferece diferentes Carteiras de Investimentos, FLEX CDI, FLEX 0, FLEX 15 e FLEX 30,  visando atender
os perfis dos investidores (conservador, moderado e arrojado),

Guia do Participante

que têm diferentes expectativas de ganhos de curto ou longo
prazo, e com diferentes perspectivas de prazo de acumulação
(início de carreira, final de carreira, aposentadoria).
Por exemplo: a Carteira de Investimento padrão da PRhosper
(Carteira CD) permite investimentos em ativos de Renda Variável (ações) até 15%, sendo mais adequada para investidores de Perfil Moderado, que estejam em fase de acumulação,
ou mesmo aposentados no início do período de aposentadoria. Este tipo de carteira é contraindicada para pessoas de
Perfil Conservador ou com perspectiva de uso do recurso no
curto prazo. Conheça mais sobre o Programa visitando o nosso portal, página Financeiro, Programa FLEX Invest.
Importante observar que todo Participante ingressa na Carteira Padrão CD podendo escolher outra opção nas campanhas anuais promovidas pela PRhosper.

12. Posso escolher a Carteira de Investimento
ou o grau de risco?
Na data de ingresso no Plano de Aposentadoria SolvayPrev,
os recursos do Participante serão aplicados automaticamente na Carteira Padrão CD. O Participante poderá alterar sua
opção no período da campanha subsequente à sua adesão,
escolhendo entre as carteiras do Programa FLEX Invest (FLEX
CDI, FLEX 0, FLEX 15 e FLEX 30).
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13. Existe algum risco para os meus recursos

investidos no Plano de Aposentadoria da PRhosper?
É importante observar que os recursos são investidos no mercado financeiro e que não existe ativo financeiro de risco zero.
O grau de risco do investimento depende de vários fatores.
Os investimentos em Renda Fixa são considerados de menor
risco; os investimentos em ações são de maior risco. Os ativos
de maior risco podem apresentar maiores flutuações no curto
prazo (ganhos e perdas), mas, no longo prazo, também podem proporcionar maiores ganhos, como no caso de ações.
Os percentuais definidos para aplicação em Renda Fixa e Renda Variável visam justamente equilibrar os objetivos de rentabilidade de longo prazo com os riscos aceitáveis para esse
tipo de investimento.

14. Quais são os benefícios oferecidos pelo
Plano de Aposentadoria SolvayPrev?

O Plano oferece o benefício de aposentadoria para os Participantes a partir dos 55 anos de idade, desde que desligados
da Rhodia. O Plano oferece ainda três outros benefícios: o de
invalidez em caso de incapacidade do Titular, Benefício por
Morte quando ocorre o falecimento do Participante Ativo e o
de Pensão por Morte, quando ocorre o falecimento do Participante Assistido.

18

Guia do Participante

15. Quais os meus direitos quando

18. O que é o benefício de Pensão por

me desligo da Rhodia?

Morte ou Benefício por Morte?

O empregado tem direito ao saldo da Conta Participante,

O Plano de Aposentadoria SolvayPrev paga para os beneficiários
indicados do Participante Assistido falecido uma pensão por
morte, somente no caso da existência de recursos no Saldo de
Conta Total, rateada entre os beneficiários, conforme renda mensal escolhida pelo participante Assistido ou pagamento único,
conforme o caso, observado o disposto em regulamento.

qualquer que seja sua idade e tempo de plano. Já o direito ao
saldo da Conta Patrocinadora começa a partir dos 3 anos de
adesão ao Plano. O Participante pode resgatar, portar (transferir), deixar o saldo a que tem direito na PRhosper (BPD –
Benefício Proporcional Diferido - Vinculado) ou continuar
contribuindo para o Plano (Autopatrocinado).

16. Estou me desligando da empresa com
menos de 55 anos. Tenho algum direito?
O empregado tem direito ao valor integral do saldo da Conta Participante acrescido do saldo da Conta Patrocinadora
caso tenha 3 anos de adesão ao Plano. Os direitos podem ser
exercidos dependendo do tempo de plano: resgatar, portar
(transferir), deixar o recurso na PRhosper (BPD - vinculado)
ou continuar contribuindo para o Plano (Autopatrocinado).

17. Estou me desligando da empresa com
mais de 55 anos. Quais são os meus direitos?
Após os 55 anos, além dos direitos explicados na questão anterior, o Participante pode optar por receber um benefício de
aposentadoria em forma de renda mensal,  quando o saldo
for superior a 10 UPS. Se o saldo for inferior a 10 UPS, o Participante pode optar por receber o saldo do Plano à vista.

O Plano de Aposentadoria SolvayPrev paga para os beneficiários
indicados do Participante Ativo falecido o benefício por morte,
que consistirá em um valor correspondente a 100% do saldo de
Conta Total e será pago, a critério dos beneficiários, em parcela
única ou por forma de renda mensal sabendo-se que a forma de
pagamento deverá ser comum a todos os beneficiários.

19. Qual a idade mínima para receber o
benefício de aposentadoria?
55 anos, desde que o empregado esteja desligado da Rhodia.

20. O que significam as opções de Resgate, Portabilidade, Benefício Proporcional Diferido e Autopatrocínio?
• Resgate: recebimento em parcela única ou em até 12 parcelas
(parcelas atualizadas pelo retorno dos investimentos) do
saldo de direito. Há incidência de Imposto de Renda.
• Portabilidade: transferência do saldo de direito para
outra Entidade de Previdência Complementar Aberta ou
Fechada. A carência mínima é de 3 anos de vinculação ao
Plano. Não há incidência de Imposto de Renda.
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• Benefício Proporcional Diferido (BPD):  manutenção  do  
saldo  na  PRhosper  até  a  idade de aposentadoria (ficar
vinculado). A opção pelo BPD não impede a opção futura
pelo Resgate ou Portabilidade. Carência mínima de 3 anos
de vinculação ao Plano.
• Autopatrocínio: é a manutenção do saldo na PRhosper
até a idade de aposentadoria, porém mantendo as
Contribuições mensais do empregado e assumindo
também as Contribuições da Empresa e despesas
administrativas. O percentual de contribuição poderá ser
alterado na data da opção pelo autopatrocínio. A opção
pelo Autopatrocínio não impede a opção futura pelo
Resgate, Portabilidade ou BDP. Nesses casos, a carência é
de no mínimo 3 anos de vinculação ao Plano.

TABELA REGRESSIVA
ALÍQUOTAS POR PRAZO DE ACUMULAÇÃO DA COTA

21. Como funciona o Imposto de Renda Regressivo?
Todos os Participantes DEVEM fazer a opção pelo regime de Imposto de Renda no momento da adesão ao Plano. A opção pelo
regime de tributação regressivo é irretratável e irrevogável.
Importante: Os Participantes que não manifestam opção são
automaticamente enquadrados no Regime Progressivo. O
Imposto de Renda incide sobre o recebimentos de benefícios
e resgates.
As alíquotas incidem sobre as cotas   resgatadas  , conforme o
período de acumulação de cada uma das cotas (quantos anos
ficaram investidas no Plano):
Veja o exemplo de um resgate com várias alíquotas:
Resgate de 1.200 cotas = R$ 1.200

COTAS

VALOR DA COTAS
(COTA = R$1)

PRAZO DE
ACUMULAÇÃO POR COTA
(AQUISIÇÃO ATÉ RESGATE)

Até 2 anos

35%

200

R$ 200

até 2 anos

De 2 até 4 anos

30%

200

R$ 200

de 2 até 4 anos

De 4 até 6 anos

25%

200

R$ 200

de 4 até 6 anos

De 6 até 8 anos

20%

200

R$ 200

de 6 até 8 anos

De 8 até 10 anos

15%

200

R$ 200

de 8 até 10 anos

Mais de 10 anos

10%

200

R$ 200

mais de 10 anos
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ALÍQUOTA

I.R.

R$ 70
30%

R$ 60
R$ 50

20%

R$ 40
R$ 30

10%

R$ 20

Imposto total

R$ 270

Alíquota média

22,5%

Guia do Participante

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO PARTICIPANTE
Esclarecimentos sobre os Planos, adesão, desligamento,
atualização de cadastro, pagamentos e documentos.

Esta publicação não substitui a consulta obrigatória,
na data de concessão de direitos e benefícios, ao Regulamento do Plano de Aposentadoria SolvayPrev.

Tels.: (11) 3741 7189
E-mail: rhodia.prhosper@solvay.com

É importante lembrar que o Regulamento do Plano de Aposentadoria pode ser alterado a qualquer
tempo, vigorando sempre sua versão mais recente.

VISITE NOSSO PORTAL:
www.prhosper.com.br

Em caso de dúvida, omissão ou divergência, prevalece odisposto no Regulamento do Plano de Aposentadoria aprovado pelo órgão regulador.
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Certificado de Participante
1) REQUISITOS PARA ADMISSÃO NO PLANO:
Ser empregado ingressado a partir de 06/04/2017 em empresa
Patrocinadora do Plano de Aposentadoria SolvayPrev.
Para tornar-se Participante Ativo, o Empregado elegível deverá
requerer sua inscrição e preencher os formulários exigidos pela
Entidade, onde nomeará os seus Beneficiários e autorizará os
descontos que serão efetuados no seu Salário de Contribuição
(Parágrafo 1º. do Art. 3º.)

3) REQUISITOS PARA ELEGIBILIDADE AOS BENEFÍCIOS E
INSTITUTOS LEGAIS OBRIGATÓRIOS:
Os Benefícios previstos somente serão concedidos pela Entidade
aos Participantes que tiverem o Término do Vínculo Empregatício
ou aos Beneficiários, conforme o caso, que os requererem, desde
que atendidos os requisitos do Regulamento (Art. 101)
BENEFÍCIOS (Art. 60 a 116)
Aposentadoria: mínimo 55 de idade

2) REQUISITOS PARA MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DE
PARTICIPANTE:

Aposentadoria por Invalidez: Carta de concessão da
aposentadoria por invalidez do INSS ou outro sistema similar.

(Art. 6º)

Benefício por morte: desde que o Participante na data do
falecimento não esteja em gozo de Benefício de renda mensal
pelo Plano será concedido aos beneficiários do Participante
Ativo, Autopatrocinado, ou BPD.

Participante Ativo: vínculo empregatício com a Patrocinadora
Participante Autopatrocinado: manter os pagamentos das
contribuições em dia, incluindo as contribuições administrativas.
Participante Vinculado: manter os saldos de Participante e
Patrocinadora e pagamento das contribuições administrativas.
Participante Assistido e seus Beneficiários: existência de
saldo nas contas de Participante e Patrocinadora.
Perderá a condição de Participante aquele que receber o
saldo total das contas, portar a totalidade dos recursos para
outro Plano de Aposentadoria, tiver esgotado o saldo das
contas de Participante e Patrocinadora, deixar de pagar as
contribuições (Autopatrocinados), contribuições administrativas
(Autopatrocinados e Vinculados), vier a falecer.
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Pensão por morte: no caso de existência de recursos no
Saldo de Conta Total, o benefício será pago ao conjunto de
Beneficiários de acordo com a escolha do Participante Assistido,
na forma de renda mensal ou de pagamento único.
INSTITUTOS (Art. 117 a 170)
Autopatrocínio: não tenha optado pelo Instituto do Benefício
Proporcional Diferido, da Portabilidade ou do Resgate de
Contribuições poderá optar pelo Instituto do Autopatrocínio
desde que assuma as Contribuições Básica e Adicional de
Patrocinadora.

Guia do Participante

Benefício Proporcional Diferido: mínimo, 3 (três) anos de
Tempo de Vinculação ao Plano – TVP e que na data do Término
do Vínculo Empregatício não tenha direito a receber o Benefício
de Aposentadoria nem Aposentadoria por Invalidez nem optar
pela Portabilidade, pelo Autopatrocínio ou pelo Resgate de
Contribuições.

A renda mensal inicial oriunda das formas de recebimento do
Benefício previstas no artigo 88 não poderá ser inferior a 10%
(dez por cento) de 1 (uma) Unidade Previdenciária Solvay
– UPS. Caso contrário, o Benefício será transformado em
pagamento único, sendo devido o valor do Saldo de Conta Total
remanescente. (Art. 89)

Portabilidade: Participante Ativo que tiver o Término do
Vínculo Empregatício com a Patrocinadora, Participante
Autopatrocinado e Participante Vinculado, desde que não
estejam recebendo Benefício pelo Plano.

INSTITUTOS

Resgate de Contribuições: assegurada ao Participante Ativo
que se desligar deste Plano, porém, o pagamento somente
ocorrerá após o Término do Vínculo Empregatício.
4) FORMA DE CÁLCULO DOS BENEFÍCIOS E INSTITUTOS:
BENEFÍCIOS (Art. 88)
Aposentadoria, Aposentadoria por Invalidez, Pensão
por Morte, Beneficio por Morte: Receber, em parcela única
ou parcelado até 25% (vinte e cinco por cento) do Saldo de
Conta Total, no início ou durante o período de recebimento do
benefício, sendo o saldo remanescente transformado em renda
mensal de acordo com uma das seguintes opções:
I

renda mensal por prazo determinado de, no mínimo, 5
(cinco) e no máximo 30 (trinta) anos;

II

renda mensal correspondente a um percentual de 0,1%
(zero vírgula um por cento) a 2,0% (dois por cento) do Saldo
de Conta Total remanescente;

III

renda mensal expressa em Reais pelo Participante, desde
que não seja inferior a 0,1% (zero vírgula um por cento) nem
superior a 2,0% (dois por cento) do Saldo de Conta Total
remanescente.

Autopatrocínio (Art. 124): O Salário de Contribuição inicial
do Participante Autopatrocinado corresponderá a média dos
últimos 12 (doze) Salários de Contribuição, ou dos meses
trabalhados se inferior a 12 (doze) meses, excluindo o Salário de
Contribuição do último mês trabalhado
Beneficio Proporcional Diferido (Art. 139): 100% (cem por
cento) das contas Participante + Patrocinadora, ficarão retidos
no Plano até a data de elegibilidade à um dos benefícios de
Aposentadoria
Portabilidade (Art. 148): 100% (cem por cento) do Saldo
da Conta de Participante, acrescido no caso de Tempo de
Vinculação ao Plano superior a 3 (três) anos de 100% (cem por
cento) do Saldo de Conta de Patrocinadora.
Resgate (Art. 164): 100% (cem por cento) do Saldo da Conta
de Participante, acrescido no caso de Tempo de Vinculação
ao Plano superior a 3 (três) anos de 100% (cem por cento) do
Saldo de Conta de Patrocinadora.
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PENSANDO NO FUTURO, INVESTINDO NO PRESENTE

Reclamações, sugestões e críticas
rhodia.prhosper@solvay.com
www.prhosper.com.br
Avenida Maria Coelho Aguiar, 215 – Bloco B – 1º andar
Jardim São Luiz – São Paulo – SP – CEP 05804-902
(11) 3741-7189

