Guia do Participante
Planos Básico e Suplementar de Aposentadoria
Modalidade Contribuição Definida
- Planos fechados para novas adesões a partir de 06/04/2017

Prezado Colaborador,
O Guia do Participante tem por objetivo resumir as informações dos seguintes Regulamentos oficiais:

•

Regulamento Plano Básico 2017, fechado para novas adesões
(conforme Portaria PREVIC 262 publicada no D.O.U. em 05 de abril de 2017);

•

Regulamento Plano Suplementar 2017, fechado para novas adesões
(conforme Portaria PREVIC 266 publicada no D.O.U. em 05 de abril de 2017).

Os Regulamentos completos estão disponíveis 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.

Este guia é meramente explicativo, podendo ser alterado a qualquer tempo.
Em caso de dúvida, omissão ou divergência, prevalece o disposto nos regulamentos
ofciais dos Planos de Previdência Complementar da PRhosper Previdência Rhodia.
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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.
Os Planos de Aposentadoria de Previdência Complementar são do tipo Contribuição Definida*, para
empregados que ingressaram nas Patrocinadoras até 05/04/2017:

• PLANO BÁSICO
• PLANO SUPLEMENTAR
Os Participantes dos Planos de Aposentadoria da PRhosper contam com os seguintes canais de
comunicação:
E-mail: rhodia.prhosper@solvay.com
Telefones: (11) 3741-7189/8354
Site: www.prhosper.com.br

*Contribuição Definida
Define-se um valor de Contribuição mensal para composição da “conta capital”. O saldo em
Reais da conta capital 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 na conta de saldo capital.
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Patrocinadores e Participantes
São Patrocinadores dos Planos de Aposentadoria da PRhosper Previdência Rhodia:

• RHODIA BRASIL LTDA.
• RHODIA POLIAMIDA E ESPECIALIDADES LTDA.
• COGERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA RHODIA BROTAS S.A.
Este Guia é aplicado aos empregados das Patrocinadoras que ingressaram nas empresas até 05/04/2017.
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Plano BÁSICO
•É

destinado a todos os empregados que ingressaram nas Patrocinadoras até 05/04/2017;

• Apenas

a empresa efetua depósitos (Contri
buições) para os empregados com remuneração
igual ou superior a 20 UPs* mensais. As
Contribuições são proporcionais à remuneração
e à idade do empregado (veja tabela abaixo);

• Os
•

• As despesas administrativas relacionadas à gestão

dos Planos dos Participantes Ativos e Assistidos
são pagas pela Patrocinadora;

• As

despesas administrativas relacionadas à
gestão dos Planos dos Participantes vinculados
(BDP) e Autopatrocinados são pagas pelos
Participantes (consulte a Central de Atendimento
para verificar o valor);

valores são depositados em nome do
empregado, em uma conta do Plano Básico;

• As despesas com a gestão dos investimentos são

Os recursos depositados são aplicados no
mercado financeiro em Renda Fixa e Renda
Variável (ações);

•A

•O

saldo da conta em cotas é rentabilizado
mensalmente, conforme o retorno das aplicações
financeiras (valor da cota);

debitadas diretamente da cota do Plano;

partir de cinco anos de Serviço Contínuo, o
empregado começa a ter direito a uma parcela
dos depósitos efetuados pela Patrocinadora;
(Ver definição na página 07)

• As Contribuições da empresa cessam automa

ticamente quando o empregado completa
60 anos de idade.

Percentual incidente sobre
a parcela do Salário de
Participação acima de 20 UPs
Até 29 anos e 11 meses
2%
De 30 anos até 39 anos e 11 meses
7%
De 40 anos até 49 anos e 11 meses
8%
A partir de 50 anos
9%

Idade do
Participante

*UP (Unidade Previdenciária):
dezembro 2016 = R$ 533,05,
ajustada anualmente na data de
reajuste dos salários.
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Plano SUPLEMENTAR
• É opcional e destinado a todos os empregados que
ingressaram nas Patrocinadoras até 05/04/2017,
independentemente do salário;

• Formado por Contribuições tanto do empregado
como da Patrocinadora;

•O
•

dos Planos dos Participantes Ativos e Assistidos
são pagas pela Patrocinadora. As despesas
administrativas relativas à gestão dos Planos dos
Participantes BPD e Autopatrocinados são pagas
pelos Participantes;

empregado pode depositar de 1% a 12%
de seu salário mensal. Para os primeiros 4%, a
Patrocinadora efetuará um depósito no mesmo valor;

• As despesas com a gestão dos investimentos são

Não há adicional da Patrocinadora no que
ultrapassar os 4%;

qualquer momento. Após a suspensão, a Contribuição pode ser reativada a qualquer momento no
mesmo percentual;

•O

empregado pode efetuar Contribuições
extraordinárias nos meses de junho e dezembro,
totalizando até 30% da remuneração anual;

• Os

depósitos da parcela do empregado são
efetuados em uma conta do Plano Suplementar
denominada Conta do Participante. Os depósitos
da parcela da Patrocinadora são efetuados em
uma conta do Plano Suplementar denominada
Conta da Patrocinadora;

• Os recursos das contas são aplicados no mercado
financeiro em Renda Fixa e Renda Variável (ações);

• Os saldos das contas Participante e Patrocinadora

em cotas (cota do Plano) são rentabilizadas
mensalmente, conforme o retorno das aplicações
financeiras (valor da cota);
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• As despesas administrativas relacionadas à gestão

debitadas diretamente da cota do Plano;

• O empregado pode suspender sua Contribuição a

• O empregado pode alterar o valor da Contribuição
nos meses de janeiro e julho;

• A Patrocinadora acompanhará a alteração solicitada pelo Participante até o limite de 4%;

• Em caso de desligamento do Plano, o Participante
tem direito a 100% dos valores depositados na
Conta Participante;

•A

partir de cinco anos de Serviço Contínuo,
o empregado começa a ter direito a uma
parcela dos depósitos efetuados na Conta
Patrocinadora; (Ver definição na página 07)

• As

Contribuições da Patrocinadora cessam
automaticamente quando o empregado
completa 60 anos de idade.

Guia do Participante

Direito ao Saldo da Conta
Patrocinadora por Tempo de Casa
Tempo de
Serviço
Contínuo

Direito ao Saldo
de Conta de
Patrocinadora

Até 5 anos
5 anos
6 anos
7 anos
8 anos
9 anos
10 anos
11 anos
12 anos
13 anos
14 anos
15 anos
16 anos
17 anos
18 anos
19 anos
20 anos

0%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
55%
60%
65%
70%
75%
80%
85%
90%
95%
100%

Importante: A regra acima é aplicada
nos casos de Resgate ou Portabilidade.
Veja mais informações no capítulo
“Término do Vínculo Empregatício”.

Sobre o Tempo de Serviço Contínuo
Serviço Contínuo é o último período de tempo ininterrupto
trabalhado em uma das Patrocinadoras.
(Veja quem são as Patrocinadoras na página 4)

O tempo de Serviço Contínuo tem diversas aplicações, por
exemplo, para o Cálculo do Benefício Mínimo ou para o
cálculo do direito ao saldo da Patrocinadora, em caso de
Resgates e Portabilidades.
Para os empregados contratados diretamente por uma das
Patrocinadoras, a data de início de contagem do Serviço
Contínuo poderá coincidir com a data de admissão (exceto
casos nos quais ocorram a interrupção do contrato de
trabalho).
Para empregados transferidos (de outras empresas do Grupo
Solvay que não sejam Patrocinadoras PRhosper, para uma
empresa Patrocinadora da PRhosper), o Serviço Contínuo
será contado a partir da data de integração/incorporação na
Rhodia, ou, outra data a critério do Conselho Deliberativo.
Informe-se no atendimento PRhosper, caso seja esta a sua
situação (transferência de empresa não Patrocinadora para
empresa Patrocinadora).
A transferência entre as Patrocinadoras (entre Rhodia Brasil,
Rhodia Poliamida, Cogeração) não altera a contagem de
tempo de Serviço Contínuo.
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Movimento dos Recursos
Aplicável aos Planos Básico e Suplementar
OS RECURSOS DOS EMPREGADOS NA ATIVA SOMENTE PODEM
SER MOVIMENTADOS EM CASO DE:

TÉRMINO
DO VÍNCULO
EMPREGATÍCIO

FALECIMENTO
DO TITULAR

INVALIDEZ
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Após o início do
recebimento de
benefícios, os
recursos ficam
indisponíveis para
resgates.
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Término do vínculo empregatício
O seu Plano não termina aqui
Após o término do vínculo empregatício, os empregados que participam do Plano Básico e do Plano Suplementar
podem optar por condições diferentes em cada um deles.
DESLIGAMENTO DA RHODIA ANTES DOS 53 ANOS

• RESGATE TOTAL: do saldo a que tiver direito** na data de desligamento;
• AUTOPATROCÍNIO: nesta opção, o empregado mantém sua inscrição no(s) Plano(s) e continua efetuando

as Contribuições. Mas, além de sua Contribuição como Participante, arca também com a parte da
Patrocinadora. A opção pelo Autopatrocínio não impede a posterior opção pelo Resgate, Portabilidade ou
BPD (sem carência). A PRhosper cobra uma taxa mensal de permanência;

• PORTABILIDADE: permite ao empregado 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 empregado manter a inscrição no(s)
Plano(s) sem Contribuição adicional, aguardando a idade para receber o benefício mensal. É necessário
ter no mínimo 3 anos de 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 + 5% por ano de Serviço Contínuo
(definição na página 07) após 5 anos da Conta Patrocinadora. Desligamento antes de completar 5
anos de Serviço Contínuo (definição na página 07) não dá direito ao saldo da Patrocinadora.
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Término do Vínculo Empregatício
Desligamento da Rhodia após 53 anos
• Todas as opções anteriores – Resgate, Autopatrocínio


(até 60 anos), BPD, Portabilidade.

E ainda:

• Receber

o benefício de Aposentadoria Complementar Antecipada.
O Plano de Aposentadoria da Rhodia não está vinculado
à Previdência Social oficial.
Para receber a complementação, basta cumprir as seguintes condições: estar desligado da empresa, ter no
mínimo 53 anos de idade e no mínimo 5 anos de Serviço

Contínuo (definição na página 07), mesmo se não estiver
aposentado pelo INSS. 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, desde que
tenha, no mínimo, 5 anos de Serviço Contínuo.
O Participante pode sacar à vista até 25% do saldo total
das Contas Participante + Patrocinadora junto com o
primeiro benefício.
O saldo restante poderá ser recebido conforme as seguintes opções:

Renda Mensal
Variável

Calculada sobre o percentual mínimo de 0,15% e o máximo de 2% do saldo em cotas. O percentual
escolhido pode ser alterado anualmente.

Renda
Mensal Fixa

O valor em Reais é estabelecido pelo Participante entre o mínimo de 0,15% e o máximo de 2% do saldo
em Reais. O valor definido pelo Participante pode ser alterado anualmente.

Renda Mensal em
Período Definido

São parcelas mensais fixas em número de cotas por um período de recebimento definido pelo Participante entre 5 e 15 anos. Uma vez estabelecido o período, não pode ser alterado.

Quando o Saldo total das Contas por Plano, apurado na
Data do Cálculo, resultar em valor inferior a 100 UPs, será
facultado o recebimento na forma de pagamento único.

Quando o Saldo total das Contas por Plano, apurado na
Data do Cálculo, resultar em valor inferior a 10 UPs, o
respectivo valor será pago na forma de pagamento único.

No caso de prestação continuada de Renda Mensal Variável
e Renda Mensal Fixa, quando o saldo remanescente por
Plano for inferior a 100 UPs, será facultado o
recebimento na forma de pagamento único.

No caso de prestação continuada de Renda Mensal Variável
e Renda Mensal Fixa, quando o saldo remanescente por
Plano for inferior a 10 UPs, o respectivo valor será pago na
forma de pagamento único.
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Outros Benefícios
Benefício Mínimo de Aposentadoria Plano Básico
No desligamento, o Plano Básico garante aos Participantes que cumprem as exigências da aposentadoria
normal ou antecipada (mínimo de 53 anos, 5 anos de serviço e término do vínculo empregatício) o recebimento
na forma de pagamento único de no mínimo o valor equivalente a 6 vezes a média dos últimos 12 salários,
multiplicado por 1/30 por ano de serviço, limitado a 30 anos. Ou seja, o Plano pagará o maior valor entre o saldo
de conta acumulado ou o benefício mínimo calculado conforme explicado anteriormente. Para os Participantes
que se desligam antes da idade de aposentadoria e com mais de 3 anos de Plano, é oferecida a opção de manter
a reserva de benefício mínimo (valor atuarial proporcional à idade e ao tempo de serviço) para recebimento na idade
de aposentadoria (mínimo 53 anos). Essa opção, denominada BPD (Benefício Proporcional Diferido), fica sujeita às
regras desse instituto. Veja a explicação no item “Desligamento antes de 53 anos”.

Veja os exemplos:
O Participante A se aposenta na Rhodia. Na data de desligamento, tem saldo de conta de R$10.000,00.
O seu benefício mínimo calculado é R$ 20.000,00. O Participante A tem direito ao benefício mínimo, pois
é o maior valor.
O Participante B se aposenta na Rhodia. Na data do desligamento, tem saldo acumulado de R$ 25.000,00.
O seu benefício mínimo calculado é R$ 10.000,00. O Participante B tem direito ao saldo de conta
acumulado, pois é o maior valor.
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Outros Benefícios
Pensão por Morte – Falecimento
do Participante Ativo
•

•

O Plano Básico pagará aos beneficiários
indicados uma Pensão por Morte sob a forma de
benefício mensal calculado sobre 100% da Conta
Participante + 100% da Conta Patrocinadora +
Conta Projetada da Patrocinadora (Contribuições
normais futuras da Patrocinadora como se o
empregado permanecesse na ativa até os 60
anos). Os beneficiários podem também optar por
receber o saldo total em forma de pagamento
único.
O Plano Suplementar 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 podem optar por continuar recebendo
o benefício mensal de aposentadoria, ou receber à vista
o saldo remanescente da Conta Participante + Conta
Patrocinadora.

Benefício por Incapacidade

Os Planos prevêem o pagamento de um Benefício de
Complementação por Incapacidade para empregados
Ativos que venham a se aposentar por invalidez.
O benefício é calculado sobre 100% do saldo das
contas. No Plano Básico, será acrescido ao saldo o valor
da Conta Projetada (depósitos da Patrocinadora, caso o
empregado permanecesse na ativa até os 60 anos). É
obrigatória a apresentação da carta de Concessão de
Aposentadoria por Invalidez da Previdência Social.

Beneficiários

O titular do Plano pode indicar seus Beneficiários.
Na ausência de indicação de beneficiários a pensão por
morte será paga aos herdeiros legítimos.
O beneficiário indicado poderá ser substituído, a
qualquer tempo, a critério do Participante, mediante
comunicação escrita à PRhosper.
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Imposto de Renda
Todos os empregados DEVEM fazer a opção pelo regime de Imposto de Renda (IR) no momento da adesão ao
Plano. A opção de Imposto de Renda é irretratável.

Opção pela Tabela Progressiva
As alíquotas incidem sobre os benefícios mensais, conforme a tabela vigente publicada pela Receita Federal.
Em caso de resgate, incidirá alíquota de 15% na fonte, com ajuste posterior pela tabela progressiva na declaração
do fim do ano.
Na transferência de um Plano para outro (Portabilidade) não incide tributação.

Opção pela Tabela Regressiva
As alíquotas incidem sobre os benefícios mensais, conforme tabela abaixo.

Alíquota (acumulação a contar da data de aplicação)
até 2 anos
de 2 até 4 anos
de 4 até 6 anos
de 6 até 8 anos
de 8 até 10 anos
mais de 10 anos

35%
30%
25%
20%
15%
10%
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Perguntas
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 Básico de
aposentadoria?
É um Plano de Previdência Complementar no qual
apenas as Patrocinadoras efetuam Contribuição
nas contas de seus empregados, conforme idade
e salário.
O Plano Básico foi fechado para novas adesões de
empregados que ingressaram nas Patrocinadoras a
partir de 06/04/2017.

3. Quem participa do Plano Básico?
Participam todos os empregados da Rhodia, que
ingressaram nas Patrocinadoras até 05/04/2017.
Ao entrar na empresa, todo empregado foi inscrito
no Plano Básico, sendo necessário apenas ratifcar
sua adesão mediante assinatura de formulários específicos.
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4. Quem contribui para o Plano Básico?

A empresa efetua contribuições mensais para os
empregados, com remuneração mensal superior a
20 UPs (UP = unidade previdenciária), proporcional
à idade.
Os empregados com remuneração mensal inferior
a 20 UPs podem eventualmente receber Contribuições nos meses de pagamento de férias,
13º salário e PPR.

5. O que é o Plano Suplementar de aposentadoria?
Nesse Plano, o empregado efetua Contribuições
mensais, e a Rhodia acompanha as Contribuições
do empregado de mesmo valor até um determinado
limite.
O Plano Suplementar foi fechado para novas
adesões de empregados que ingressaram nas
Patrocinadoras a partir de 06/04/2017.

Pensando no Futuro, Investindo no Presente

6. Quem participa do Plano Suplementar?
Participam somente empregados que ingressaram nas Patrocinadoras até 05/04/2017,
e que fizeram a opção pelo Plano até 31/05/2017. O empregado fez sua adesão no
Plano Suplementar mediante assinatura de formulário específico e autorizou o desconto
da Contribuição mensal.

7. Quem contribui para o Plano Suplementar?
O empregado escolhe um percentual de Contribuição entre 1% e 12%, a ser
descontado de sua remuneração mensal. A Rhodia acompanha a Contribuição do
empregado até os primeiros 4%. Assim, se o empregado contribui com 4%, a Rhodia
deposita 4%. Se o empregado contribui com 8%, a Rhodia deposita 4%.

8. P
 osso alterar o valor da Contribuição do Plano
Suplementar?
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.

9. Onde ficam depositadas as Contribuições efetuadas pela
Rhodia e pelo empregado?
A Contribuição é depositada em uma conta de previdência em nome do
empregado, separada por Plano e por contribuinte – Conta Patrocinadora e
Conta Participante. Todo empregado tem uma conta individual e um número
de identificação no Plano, mesmo que não receba Contribuição.

10. Posso movimentar o saldo da(s) minha(s) conta(s)?
O saldo da conta somente pode ser movimentado em caso de desligamento
da Rhodia, invalidez ou falecimento.
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Perguntas
Respostas

11.Onde e como são aplicados os recursos dos Planos (minhas Contribuições e as
Contribuições da empresa)?
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).

12. 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 titulos 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.

13. O que é Carteira de Investimento?
Carteira de Investimento é a composição dos ativos fnanceiro que integram as cotas do Programa Flex Invest.
Por exemplo: a carteira de Investimento Padrão CD permite investimentos em ativos dos tipos Renda Fixa e ações.
Os limites de cada carteira são definidos no Regimento do Programa Flex Invest disponível no portal PRhosper.

14. Posso escolher a Carteira de Investimento ou o grau de risco?
Os Participantes dos Planos Básico e Suplementar podem optar por Carteiras de Investimentos do Programa Flex Invest. O Programa oferece várias opções, de composições diferentes de Renda Fixa e Variável.
Os Participantes podem optar pelas Carteiras durante as campanhas anuais (ou outra frequência que vier a
ser definida pelo Conselho Deliberativo).
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15. E
 xiste 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.

16. Quais são os benefícios oferecidos pelos Planos?
Os Planos oferecem o benefício de complementação de aposentadoria para os Participantes a partir dos 53 anos
de idade, desde que desligados da Rhodia com mais de 5 anos de Serviço Contínuo (definição na página 07).
Os Planos oferecem ainda dois outros benefícios: o de complementação, em caso de incapacidade do Titular,
e o de pensão por morte, em caso de falecimento do Titular.

17. Quais os meus direitos quando me desligo da Rhodia?
O empregado tem direito ao saldo da Conta Participante, qualquer que seja sua idade e tempo de Serviço
Contínuo (definição na página 07). Já o direito ao saldo da Conta Patrocinadora começa a partir dos 5 anos
de Serviço Contínuo (definição na página 07). Dependendo do tempo de Serviço Contínuo (definição na página
07), o Participante pode resgatar, transferir (portar), deixar o saldo a que tem direito na PRhosper (BPD –
Benefício Proporcional Diferido) ou continuar contribuindo para o Plano (Autopatrocinado).
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Perguntas
Respostas

18. Estou me desligando da empresa com menos de 53 anos. Tenho algum direito?
O empregado tem direito ao valor integral do saldo da Conta Participante acrescido do saldo da Conta
Patrocinadora proporcional ao tempo de Serviço Contínuo (definição na página 07), conforme explicado na
questão 17. Os direitos podem ser exercidos dependendo do tempo de serviço: resgatar, transferir (portar),
deixar o recurso na PRhosper (BPD) ou continuar contribuindo para o(s) Plano(s) (Autopatrocinado).

19. Estou me desligando da empresa com mais de 53 anos. Quais são os meus direitos?
Após os 53 anos, além dos direitos explicados na questão 15, o Participante pode optar por receber um
benefício de aposentadoria em forma de renda mensal. Se o saldo total das Contas por Plano, apurado
na Data do Cálculo, for inferior a 100 UPs, é facultado ao Participante o recebimento do saldo na forma de
pagamento único. No caso de prestação continuada de Renda Mensal Variável e Renda Mensal Fixa, quando
o saldo remanescente por Plano for inferior a 100 UPs, é facultado ao Participante o recebimento na forma de
pagamento único.
Se o saldo total das Contas por Plano, apurado na Data do Cálculo, for inferior a 10 UPs, o respectivo valor
será pago ao Participante na forma de pagamento único. No caso de prestação continuada de Renda Mensal
Variável e Renda Mensal Fixa, quando o saldo remanescente por Plano for inferior a 10 UPs, o respectivo valor
será pago ao Participante na forma de pagamento único.
No Plano Básico, o Participante tem direito ao benefício mínimo (6 salários proporcionais ao tempo de serviço)
ou ao saldo da(s) conta(s) – o que tiver maior valor.

20. O que é o benefício de Pensão por Morte?
O Plano Básico paga para os beneficiários indicados (na ausência destes, os herdeiros legítimos)
dos Participantes falecidos uma pensão por morte, calculada sobre o saldo. A pensão pode ser recebida
em forma de pagamento único do saldo creditado ou em forma de benefício mensal para saldos acima de
100 UPs. No caso de falecimento de empregado na ativa, o Plano creditará um valor adicional de saldo
projetado. O saldo projetado é a soma das Contribuições futuras que seriam depositadas pela empresa caso
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o empregado ficasse na ativa até os 60 anos. Para os empregados da ativa que não recebem Contribuição
(salário abaixo de 20 UPs), o Plano pagará o benefício mínimo. O Plano não paga o saldo projetado no caso
de falecimento de ex-empregados (Participantes vinculados e Autopatrocinados).

21. Q
 ual a idade mínima para receber o benefício de aposentadoria?
53 anos, desde que o empregado esteja desligado da Rhodia.

22. O
 que significam as opções de Resgate, Portabilidade, Benefício
Proporcional Diferido e Autopatrocínio?
• R
 esgate: recebimento em parcela única ou em até 12 parcelas (parcelas atualizadas pelo retorno dos
investimentos) do saldo de direito, conforme tempo de Serviço Contínuo (definição na página 07) na
Rhodia. 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;
• 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
Rhodia. No caso do Plano Suplementar, é preciso manter o mesmo valor da última Contribuição
efetuada antes do desligamento da empresa. 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.
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23. 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 de Imposto de Renda é irretratável.
IMPORTANTE: Os Participantes que não manifestam opção são automaticamente enquadrados no
Regime Progressivo. O Imposto de Renda incide sobre recebimento de benefícios e resgates.

As alíquotas incidem sobre as cotas pagas em resgates ou benefícios mensais, conforme tabela abaixo.
Este modelo teve início no ano de 2005. Em 2010 aplicaram-se alíquotas de 35% a 25%. A partir de
2011, passou a vigorar uma faixa adicional de 20%. Em 2013 a faixa adicional foi de 15%. Desde 2015, a
menor faixa é de 10%. Para quem recebe o benefício mensal - e dependendo da quantidade de cotas pode incidir uma única alíquota: a menor vigente na data do pagamento.

Veja o exemplo de um resgate com várias alíquotas:
Resgate de 1.000 cotas
Tabela Regressiva – Alíquotas por
prazo de acumulação da cota
até 2 anos
de 2 até 4 anos
de 4 até 6 anos
de 6 até 8 anos
de 8 até 10 anos
mais de 10 anos

20

35%
30%
25%
20%
15%
10%

cotas valor das cotas prazo de acumulação por por
(cota = R$1)
cota (aquisição até resgate)

200
200
200
200
200
200

R$ 200
R$ 200
R$ 200
R$ 200
R$ 200
R$ 200

Até 2 anos
de 2 até 4 anos
de 4 até 6 anos
de 6 até 8 anos
de 8 até 10 anos
acima de 10 anos
imposto total
alíquota média

alíquota

I.R.

35%
30%
25%
20%
15%
10%

R$ 70
R$ 60
R$ 50
R$ 40
R$ 30
R$ 20
R$ 270
27%
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Pensando no Futuro, Investindo no Presente
Central de Atendimento ao Participante
Esclarecimentos sobre os Planos, adesão, desligamento, atualização de cadastro, pagamentos e documentos.
Tel.: (11) 3741 7189
E-mail: rhodia.prhosper@solvay.com

Ouvidoria - Reclamações e sugestões
prhosper.info@solvay.com
ou por meio de correspondências para o endereço abaixo:
a/c Diretoria.
Avenida Maria Coelho Aguiar, 215 – Bloco B – 1º andar
Jardim São Luiz – São Paulo – SP – CEP 05804-902

Visite nosso portal:

www.prhosper.com.br
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