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do, assim, que os Participantes venham a obter
melhores benefícios no longo prazo.

Relatório
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Atividades

Ainda em 2018, o Presidente do Conselho Deliberativo, José Borges Matias, solicitou seu afastamento por motivos de aposentadoria e saída
da Rhodia, empresa do Grupo Solvay, tendo
sido substituído por Laurent Mouthy, atual CFO
do Grupo Solvay na América Latina. Ainda sobre mudanças no Conselho Deliberativo, Marcio
Antonio Cardoso Silva solicitou o desligamento,
pois está de mudança para a França. Em seu lugar foi nomeada pelas Patrocinadoras Cristina
Guedes Netto Mello, atual VP Jurídica do Grupo
Solvay América Latina.
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2018, FORTALECIMENTO
DA NOSSA INSTITUIÇÃO
CARO PARTICIPANTE,
A PRhosper tem a satisfação de apresentar a
você o Relatório de Atividades 2018. Em um ano
repleto de desafios é com satisfação que a Entidade apresenta os resultados obtidos nos últimos doze meses. Nossa performance em 2018
evidenciou, mais uma vez, a solidez dos nossos
Planos de Benefícios.
Este ano foi especial, nos dedicamos a uma
revisão profunda dos nossos processos internos e estrutura operacional. Aprovamos um
importante projeto para a perenidade e continuidade da PRhosper – o Projeto Vision 2020
– que visou a internalização de mão de obra
dedicada 100% às atividades do Fundo de
Pensão. Tivemos a satisfação de contratar um
time altamente qualificado composto por um
Gerente de Operações, 4 novos analistas, 1 assistente administrativo e o analista de investimentos, transferido da Rhodia para a PRhosper.

Este projeto, iniciado em 2016, tem uma particular importância devido ao aumento do rigor
regulatório e à entrada em vigor de novas regulamentações. A equipe contratada é formada
por colaboradores experientes e especializados
em gestão de Fundos de Pensão.
Em relação aos investimentos, obtivemos um
desempenho excelente, com retornos acima
das médias de mercado para as carteiras de investimentos, modalidade Contribuição Definida
(Planos a partir do ano 2000). Isso, apesar dos
desafios que encontramos em um ano bastante
conturbado pela greve dos caminhoneiros, que
afetou a economia e pelas eleições presidenciais.
Nesta edição trazemos uma entrevista especial
com nosso consultor de Investimentos da consultoria i9Advisory, Jordanno Santos, que apresenta sua visão e expectativas para 2019.
Nossos investimentos obtiveram performance
acima do benchmark e acima do CDI, permitin-

Também no último ano, promovemos estudos
de adequação das tábuas de mortalidade, um
importante instrumento para a atualização dos
passivos a serem pagos aos nossos Participantes
da modalidade Renda Vitalícia (Planos anteriores ao ano de 2000). As análises encontram-se
detalhadas no capítulo Gestão de Seguridade.
Os resultados continuam satisfatórios, e o déficit será equacionado com o compromisso das
Patrocinadoras.
Saudáveis e financeiramente balanceados, os
Planos da PRhosper têm as obrigações de longo
prazo suportadas por investimentos seguros e
bem construídos no decorrer do tempo.
Neste 2019, estamos preparados para novos
desafios e reiteramos nosso comprometimento
com todos os Participantes. Continuamos nossa
tarefa com motivação, integridade e em constante aprimoramento.

Conte sempre com a Equipe PRhosper.
Diretoria Executiva
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36

R$ milhões

89

R$ milhões

4.268

1,4

CONTRIBUIÇÕES
RECEBIDAS DAS
PATROCINADORAS E
DOS PARTICIPANTES

BENEFÍCIOS,
INCLUINDO
RESGATES E
PORTABILIDADES

EM
DEZEMBRO
DE 2018

PATRIMÔNIO
SOCIAL

Participantes

R$ bilhão
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PERFIL
INSTITUCIONAL
QUEM SOMOS
Em tempos de Reforma da Previdência Social, a
Previdência Complementar torna-se cada vez
mais relevante para a garantia dos empregados
que desejam manter um mínimo de conforto
financeiro na aposentadoria. É, atualmente, um
dos benefícios mais importantes oferecidos pelas
Patrocinadoras, que cada vez mais querem apoiar
seus colaboradores na construção de um futuro
com mais qualidade.
A PRhosper Previdência é uma Entidade sem fins
lucrativos. O seu principal objetivo é colaborar
com cada Participante no planejamento da sua
aposentadoria.
Somos responsáveis pela administração dos
Planos de Benefícios Previdenciários oferecidos aos funcionários da Rhodia (empresa do
Grupo Solvay). Nossas Patrocinadoras são a
Rhodia Brasil, Rhodia Poliamida e Especialidades,
Cogeração, Rhodia Acetow, Techpolymers e a
própria PRhosper.
Nossa atuação, que prima pelas melhores práticas
de Governança Corporativa, tem como bases a

seriedade, a transparência e o comprometimento.
Consciente de sua responsabilidade, nossa equipe valoriza a excelência nos serviços prestados e
age alinhada às estratégias de gestão de Recursos Humanos praticadas pelas Patrocinadoras dos
Planos de Benefícios.
Colaborar de forma objetiva na atração e preservação de talentos da Rhodia e contribuir para melhorar a vida e o futuro de milhares de pessoas, são
propósitos que nos inspiram, estimulam e motivam
para que realizemos um trabalho cada vez melhor.

NOSSA MISSÃO
• Contribuir para a qualidade de vida dos Participantes e de seus Beneficiários na fase de aposentadoria, por meio da administração eficiente
dos Planos de Benefícios oferecidos pelas empresas Rhodia.
• Contribuir com a Patrocinadora na busca das
melhores soluções para o desenvolvimento dos
Planos e a manutenção do equilíbrio financeiro-atuarial.

NOSSOS VALORES
Orientada por princípios éticos, a administração
da PRhosper está apoiada nos seguintes valores:
• Transparência e comunicação de forma clara,

precisa e regular, com todos os públicos com os
quais se relaciona;
• Comprometimento com os objetivos dos Patrocinadores e dos Participantes;
• Responsabilidade e integridade na gestão contábil e financeira, prestando contas de todas as
suas ações;
• Respeito e igualdade no trato com todos os
Participantes, independentemente de classe
social, idade ou posição hierárquica;
• Excelência na gestão, por meio da contínua
formação técnica de suas equipes e da seleção
dos melhores profissionais de mercado.
Oferecemos aos nossos Participantes sempre o
melhor, buscando novos conhecimentos e melhores resultados, com a máxima transparência.

	NOSSA VISÃO DE FUTURO
Ser referência de gestão entre as Entidades de Previdência Complementar Fechada de perfil similar,
avaliada de acordo com os seguintes indicadores:
• Prática de gestão de Ativos e Passivos;
• Comparativos entre Planos;
• Satisfação do Participante;
• Custo administrativo.

ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE
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Arte da Criação

Auditoria Externa
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Deloitte Touche Tohmatsu
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Votorantim Asset

I9 Advisory

Sparta Administradora de Recursos

PFM Consultoria e Sistemas
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José Borges Matias
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Laurent Mouthy
Perfil
Institucional

Presidente do Conselho
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Simone Cristina Cleim Rabah
Vilien José Soares
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MODELO E ESTRUTURA
DE GOVERNANÇA
A robustez e perenidade da PRhosper, bem como
a solidez de seus Planos de Benefícios, são o resultado de um sólido modelo de Governança Corporativa, estruturado nas seguintes bases:
• princípios e valores da Entidade;
• relação de sintonia entre Conselho Deliberativo,
Conselho Fiscal, Diretoria Executiva e Comitês;
• equipe de profissionais altamente capacitados,
em permanente atualização.
Para desenvolver uma visão de longo prazo no
planejamento da aposentadoria de cada Parti
cipante, a PRhosper está permanentemente aler-

Certificação Profissional

Todos os colegiados da PRhosper contam com
membros certificados pelo ICSS (Instituto de Certificação Institucional e dos Profissionais de Seguridade Social) ou pelo IBGC (Instituto Brasileiro de
Governança Corporativa):

Para a PRhosper o aperfeiçoamento de sua atuação passa naturalmente pela capacitação de sua
equipe de trabalho.
Por isso, investe constantemente em procedimentos de qualificação. Todos os seus integrantes participam de seminários, encontros e cursos, buscando, a todo o momento, excelência
em gestão.

• Conselheiros: Vilien Soares, Vlamir Mitsuo
Kanashiro, Marcio Roberto Amendola, Rubens
André Bueno e Ricardo Verbistilkis.
• Diretores: Valeria Bernasconi, Marcelo Vito
Figueroa Brumatti e Wlademir José Linden.

CONSELHO DELIBERATIVO

CONSELHO FISCAL

Presidente do Conselho Deliberativo

Presidente do Conselho Fiscal

Conselheiros Rep. Patrocinadores

Conselheiros Rep. Patrocinadores

Conselheiros Rep. Participantes

Conselheiros Rep. Participantes

DIRETOR FINANCEIRO
ADMINISTRATIVO

Gestão Financeira
e Contábil

DIRETOR
SUPERINTENDENTE

COMITÊ DE
INVESTIMENTOS

Demonstrações
Financeiras
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Os processos de certificação e de recertificação
exigem amplo conhecimento e vivência profissional, além da efetiva educação continuada.

ORGANOGRAMA
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Investimentos
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GESTÃO DE RISCOS
O mercado, atualmente, é cada vez mais dinâmico e está em contínua evolução. Em função disso,
para se ter uma gestão eficiente dos riscos é essencial desenvolver uma atitude preditiva.
O que significa ter conhecimento de todos os riscos envolvidos em cada transação, de maneira a
determinar estratégias para minimizá-los, sempre
consoante as melhores práticas de Governança
Corporativa.

ÍNDICE

Atenta ao mercado e ciente dessa necessidade, a
PRhosper mantém sua grade de riscos e controles
atualizada, e monitora de forma constante os riscos pertinentes a um Fundo de Pensão. A Entidade
mantém procedimentos rigorosos na gestão dos
seus Planos de Benefícios e Investimentos, a saber:

8

• a Política de Investimentos define os riscos máximos aceitáveis para a aplicação dos recursos;

• os riscos de crédito, liquidez e mercado são
monitorados mensalmente, com o suporte da consultoria especializada I9 Advisory;
• um eficiente sistema de Controles Internos avalia
os riscos operacionais, jurídicos e de compliance.
Além da dupla verificação de atividades críticas,
que contribui para maior assertividade, a PRhosper
conta com a parceria de auditorias independentes para monitoramento constante, o que propicia maior garantia nas operações.

AUDITORIA,
CONTROLES INTERNOS,
CONSELHO FISCAL
Os órgãos de governança da PRhosper contam
com um eficiente apoio de auditorias e avaliações
de controles internos.

O Conselho Fiscal, por sua vez, reuniu-se em várias ocasiões, no decorrer de 2018, para:
• efetivar avaliações semestrais da gestão da
PRhosper;
• avaliar os controles internos;
• verificar a aderência da gestão dos investimentos à Política de Investimentos;
• analisar a aderência das hipóteses atuariais;
• avaliar a execução orçamentária.
Todo esse processo, conduzido com extremo rigor e máxima seriedade, segue o disposto na resolução CGPC 13 de 2004.
Nessas oportunidades, o Conselho Fiscal sugeriu
melhorias, prontamente encaminhadas aos demais
órgãos colegiados para as devidas providências.
A auditoria independente aprovou sem ressalvas
as Demonstrações Financeiras de 2018.
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GESTÃO DE SEGURIDADE
PLANOS PRHOSPER
A PRhosper administra três Planos de Previdência,
voltados a apoiar o planejamento financeiro para
a aposentadoria de seus participantes. São os
seguintes:

1) Plano Básico
Trata-se de Plano na modalidade Contribuição
Definida (CD), onde somente a Patrocinadora
efetua Contribuições, e está fechado para novas
adesões desde 6 de abril de 2017. Neste Plano
Básico, há um grupo específico de Participantes
do Plano Básico Anterior, constituído na modalidade Benefício Definido (BD), ou renda vitalícia,
e fechado para novas adesões em dezembro do
ano 2000.
Visando promover maior transparência na gestão
dos recursos das diferentes massas de Participantes, a PRhosper realiza, desde 2012, a segregação
total dos investimentos relativos às modalidades
CD e BD do Plano Básico.

2) Plano Suplementar
Plano de Contribuição Definida, no qual a Patrocinadora e o Participante efetuam Contribuições, e fechado para novas adesões desde 6 de
abril de 2017.

	QUEM SÃO OS PARTICIPANTES PRHOSPER
(TODOS OS PLANOS E MODALIDADES)
PARTICIPANTES POR GÊNERO

PARTICIPANTES POR IDADE

Feminino

26%

Até 19 anos

0,14%

Masculino

74%

De 20 a 29 anos

9,56%

De 30 a 39 anos

19,89%

De 40 a 49 anos

17,39%

De 50 a 59 anos

16,89%

De 60 a 69 anos

14,62%

De 70 a 79 anos

15,67%

De 80 a 89 anos

4,87%

De 90 a 99 anos

0,94%

100 anos e acima

0,02%

PARTICIPANTES POR TIPO EM 31/12/2018

Ativos

2.164

Aposentados e Pensionistas

1.531

Benefício Proporcional Diferido (BPD)

301

Aguardando Opção

255

Autopatrocinados

17

TOTAL DE PARTICIPANTES

3) Plano SolvayPrev

Participantes em 31/12/2018

4.268

Plano de Contribuição Definida, no qual a Patrocinadora e o Participante efetuam Contribuições.
Este é o único Plano aberto para adesões de novos empregados.

Novos Participantes em 2018

139

Além dos Planos Previdenciais, a PRhosper administra o Plano de Gestão Administrativa (PGA),
que define a forma como a Entidade é administrada.
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RELACIONAMENTO
COM O ASSOCIADO
Informação e Transparência
A informação é a base das boas decisões financeiras e elemento fundamental para o sucesso de
um planejamento financeiro. Por acreditar nisto,
a PRhosper prioriza o relacionamento com seu
público e possui uma Estratégia de Comunicação
em constante aprimoramento, que oferece soluções e serviços voltados à informação, interação e
atendimento de seus Participantes.
Sabemos que Participantes bem informados avaliam melhor as soluções à sua disposição, identificam seu momento e seu perfil com mais facilidade e tomam decisões de forma mais assertiva e
segura, atentos às suas necessidades e à construção de um futuro melhor.

www.prhosper.com.br

A missão da PRhosper vai muito além de apenas
gerir recursos. A Entidade apoia o planejamento
financeiro de seus Participantes com responsabilidade, transparência e comprometimento. Este
trabalho passa pela conscientização e pelo contato diário, que fortalecem os laços de confiança
entre Participantes e Entidade.
Em 2018, reestruturamos a área de atendimento
reforçando a equipe com novos colaboradores,
implantamos ferramentas de acompanhamento
das solicitações encaminhadas por e-mail, realizamos eventos com os aposentados, e melhoramos a interação com nossos participantes. Todo
este empenho reforça os nossos investimentos
voltados à melhoria continua no atendimento ao
Participante.

www.prhosper4geracoes.com.br
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NOTÍCIAS DA
PATROCINADORA
No final de 2016, a Patrocinadora comunicou que
firmou acordo com a empresa Blackstone para
venda da unidade Acetow, localizada em Santo
André/SP. Esta operação foi concluída em duas
etapas, em julho de 2017 e dezembro de 2017,
com todos os empregados desta unidade transferidos para a nova razão social Rhodia Acetow,
sendo estes mantidos na PRhosper, aguardando
a definição do(s) novo(s) plano(s) a ser(em) instituído(s) pela nova companhia.
A Rhodia Acetow comunicou em junho de 2018
a contratação dos Planos multipatrocinados pela
Multiprev, empresa pertencente ao grupo MetLife,
informando a PRhosper sobre as providências
de cisão e transferência de gerenciamento para
aquela Entidade.
Em janeiro de 2019, a PRhosper protocolou no órgão regulador o processo de solicitação de cisão
e transferência de gerenciamento, aguardando
análise e aprovação. A expectativa é de conclusão
deste processo no decorrer do segundo semestre
deste ano.
Em setembro de 2017, a Patrocinadora comunicou o acordo de venda, para o Grupo Basf,
da Unidade Global de Negócios Performance
Polyamides, cuja unidade industrial e sede regional está localizada em São Bernardo do Campo
(SP). O processo de venda encontra-se em andamento. Os Participantes da unidade de negócios
PePol (performance polyamides) permanecerão
nos Planos da PRhosper até que seja efetivada a
venda, quando a empresa compradora Basf informará a PRhosper sobre a decisão de continuidade
dos Planos de benefícios.
O Conselho de Direção da Solvay nomeou Ilham
Kadri como presidente do Comitê Executivo, integrante do Conselho e presidente Mundial do Gru-

po (CEO), a partir de 1º de março de 2019. Nessa
data, Ilham Kadri sucedeu oficialmente Jean-Pierre
Clamadieu, que renunciou às suas funções executivas e ao seu mandato como CEO da Solvay.
llham Kadri ingressou na Solvay em 1º de janeiro
deste ano e passou dois meses fazendo a transição com Jean-Pierre Clamadieu, antes de assumir
o papel de liderança e continuar a estratégia de
transformação do Grupo.
Ilham Kadri foi CEO e presidente da norte-americana Diversey, empresa de tecnologia e serviços
de higiene. A executiva liderou, desde 2013, a mudança da companhia e o desinvestimento para
um fundo privado. Ela traz para a Solvay sua vasta
experiência internacional, tendo trabalhado para
multinacionais como Shell-Basell, UCB-Cytec,
Huntsman e Dow Chemical nos Estados Unidos,
Europa, Oriente Médio e Ásia.
Com dupla nacionalidade, marroquina e francesa,
Ilham Kadri é formada em Engenharia pela Escola
Europeia de Química, Polímeros e Ciência dos Materiais, de Estrasburgo, França, e possui doutorado
em Físico-Química Macromolecular pela Universidade Louis Pasteur, também de Estrasburgo.

SITUAÇÃO ATUARIAL DOS
PLANOS ADMINISTRADOS
PELA ENTIDADE
Principais Hipóteses
Financeiras e Demográficas
Para o fechamento do exercício de 2018, o Conselho Deliberativo da PRhosper aprovou a manutenção da meta atuarial INPC + 5,5%, utilizada
para o cálculo das reservas do Benefício mínimo
e de risco do Plano Básico, bem como das reservas de renda vitalícia do Plano Básico Anterior. A
meta atuarial está apoiada por estudos de aderência de taxas de juros realizados pela Entida-

de, atestados pelo atuário do Plano, e foi referendada pelo Conselho Fiscal. Por outro lado, foi
observada a necessidade de revisão da hipótese
de sobrevivência (Tábua de Mortalidade de Válidos), também em decorrência de estudo técnico
atuarial realizado em 2018.
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EVOLUÇÃO DO ÍNDICE DE SOLVÊNCIA (TODOS OS PLANOS)
O Índice de Solvência da Entidade comprova o equilíbrio dos Planos, variando entre 97% e 100,2% nos últimos 5 anos.

Índice de Solvência %

120

99,4%

Provisões e Patrimônio (R$ mil)

100,2%

99%

99%

97%

100
Modelo e Estrutura
de Governança

1.500.000

1.200.000

80
900.000

Gestão de
Seguridade

60
600.000

2014

2015

2016

2017

1.461.066

1.507.293

1.389.800

1.403.432

1.301.409

1.316.431

0

1.200.796

Gestão Financeira
e Contábil

1.198.342

20

1.101.000

Gestão de
Investimentos

1.108.000

40

2018

Demonstrações
Financeiras
Provisões
ÍNDICE
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Patrimônio de Cobertura

Índice de Solvência

300.000

0

PROVISÕES MATEMÁTICAS
Relatório
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Em milhares de reais, em 31 de dezembro 2018.
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Plano BáSICO

Plano
SUPLEMENTAR

Plano
SOLVAYPREV

TOTAL

TOTAL

BD

CD

TOTAL

TOTAL

Patrimônio de Cobertura do Plano

1.461.066

967.731

468.740

498.990

492.276

1.060

Provisões Matemáticas

1.507.293

1.013.733

514.743

498.990

492.501

1.060

Benefícios Concedidos

856.716

749.053

511.763

237.291

107.663

-

Benefícios a Conceder

650.577

264.680

2.980

261.699

384.838

1.060

Provisões a Constituir

-

-

-

-

-

-

Resultados Realizados (1)

46.227

46.002

46.002

-

225

-

(Déficit)/Superávit Técnico

46.227

46.002

46.002

-

225

-

Ajuste de Precificação

21.547

21.547

21.547

-

-

-

(Déficit)/Superávit após Ajuste de Precificação

24.680

24.455

24.455

-

225

-

(1)

Os resultados do Plano Suplementar referem-se aos Participantes do Plano Suplementar anterior (até 2000) que recebem benefícios na modalidade de renda vitalícia em cotas.

O déficit de R$ 46,2 milhões observado em 2018,
em sua maior parte, é proveniente do Plano Básico,
modalidade Benefício Definido (Renda Vitalícia, Plano Básico Anterior), especialmente em decorrência
da alteração da hipótese de sobrevivência (Tábua
de Mortalidade de Válidos). Esta alteração também
provoca impacto para os benefícios do Plano Suplementar até 2000, no qual são concedidos benefícios
de renda vitalícia em quotas, gerando a insuficiência
de R$ 225 mil.
O ajuste de precificação dos ativos da modalidade
Benefício Definido, ou seja, ajuste na valorização
pela meta atuarial de 5,5% dos ativos marcados até o

vencimento, resultou em R$ 21,5 milhões positivos.
Considerado este ajuste, o Plano Básico apresenta
um equilíbrio técnico negativo de R$ 24,4 milhões.
Os Planos Básico, Suplementar de modalidade
Contribuição Definida (planos a partir de 2001), e o
Plano SolvayPrev (plano em vigor a partir de 2017
e também de modalidade Contribuição Definida),
permanecem sem apresentar déficit ou superávit,
em função das contas individuais estarem totalmente cobertas pelos investimentos. Os resultados dos
investimentos, descontadas as despesas de administração desta modalidade, são alocados integralmente nas contas individuais dos Participantes.

Caso os Planos Básico e Suplementar apresentem ao longo do próximo ano resultados positivos suficientes para reduzir os déficits para níveis
definidos na legislação, após a reavaliação de encerramento do exercício e dos devidos ajustes de
precificação, não haverá necessidade de nenhuma Contribuição Extraordinária. Caso contrário,
o Conselho Deliberativo terá que aprovar até o
final de 2019, um plano de equacionamento nos
termos exigidos pela legislação, que se efetivado,
terá início de vigência em abril de 2020.
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A PRhosper é uma Entidade consolidada no
mercado, com experiência comprovada e sólida
reputação.

Perfil
Institucional

Ciente de suas responsabilidades, sabe que gerir
recursos de terceiros é uma atribuição da máxima
importância, principalmente por representar o
futuro, o planejamento de longo prazo de tantos
trabalhadores.

Gestão de
Seguridade

Gestão de
Investimentos

(iii) priorizar gestão passiva à gestão ativa;

• decisões embasadas nas melhores práticas de
Governança Corporativa;

(v) elaborar um plano estratégico de investimentos a partir de estudos técnicos, entre outros,
o ALM.

• disciplina na execução das decisões.

CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Modelo e Estrutura
de Governança

• constante atenção aos custos de gestão (pois
podem comprometer os ganhos obtidos);

E quando se fala em investimentos, ainda mais
com vistas à construção de reservas para a aposentadoria, é natural a expectativa pela maximização da rentabilidade.
Por isso, nós, da PRhosper, trabalhamos incansavelmente na gestão séria e altamente capacitada
dos recursos colocados em nossas mãos, sempre
atentos aos mercados e às melhores oportunidades. Além de preparo, conhecimento do mercado
e das opções existentes, a gestão eficiente de investimentos exige entender os objetivos de cada
um dos stakeholders, bem como reportar resultados com extrema transparência.

Gestão Financeira
e Contábil

Acreditamos que este é o caminho para a construção de um portfólio bem-sucedido, reconhecendo, porém, que não é possível prever com exatidão
quais investimentos terão melhor desempenho.

Demonstrações
Financeiras

Alguns aspectos devem ser observados para a
construção de reservas sólidas e rentáveis:
• gestão profissional capacitada e em constante
aprimoramento;

ÍNDICE

• utilização das melhores ferramentas para monitoramento constante dos resultados e riscos;
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• ênfase no equilíbrio e na diversificação de classes de investimentos;

Elencamos, a seguir, os principais objetivos de
cada um dos Planos de Benefícios, na visão dos
stakeholders.

Plano Básico –
Modalidade Benefício Definido
Nesta modalidade, vinculada ao Plano Básico,
anterior ao ano de 2000, os Benefícios estão concedidos.

(iv) utilizar-se das melhores competências externas;

Plano Básico, Suplementar
e SolvayPrev – Modalidade
Contribuição Definida
Nesta modalidade, temos uma grande população de Ativos na fase de constituição de reserva.
Em 2018, a massa de aposentados representava
10% do total dos Participantes da Modalidade CD.
Os Benefícios futuros dependerão de três fatores:

O principal stakeholder é a Patrocinadora, que
define os seguintes objetivos em sua Política de
Planos de Aposentadoria, aplicável esta, no que
for possível, em cada um dos locais/regiões nos
quais a Patrocinadora atua:

(i) valor da Contribuição;

(i) preservar o capital constituído para fazer frente ao fluxo de caixa futuro dos Benefícios concedidos;

(i) oferecer planos competitivos aos seus pares
de mercado;

(ii) privilegiar o baixo custo de gestão;

(ii) tempo de Contribuição e tempo de resgate;
(iii) rentabilidade dos recursos acumulados.
A Patrocinadora tem por objetivos:

(ii) definir níveis de Contribuições que possam gerar rendas futuras e que, em adição ao benefí-

Relatório
Anual de
Atividades
RAA 2018

Mensagem aos
Participantes

cio social, possam recompor uma parte da renda do empregado na data de aposentadoria;
(iii) privilegiar o melhor custo de gestão, parcialmente suportado por esta;
(iv) utilizar-se das melhores competências externas na gestão dos recursos dos Planos de Benefícios.
Espera-se que os Participantes tenham os seguintes objetivos:
(i) poupar e manter os recursos investidos com
objetivo único de utilização na aposentadoria;

Perfil
Institucional

Modelo e Estrutura
de Governança

Gestão de
Seguridade

Gestão de
Investimentos

Gestão Financeira
e Contábil

Demonstrações
Financeiras
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(ii) efetuar as suas contribuições pessoais, com
planejamento adequado, pensando no longo
prazo;
(iii) procurar orientação adequada para o planejamento financeiro de longo prazo, e conhecer
o seu perfil de investidor de forma a melhor
adequar o risco de seu investimento;
(iv) utilizar vantagens tributárias, quando possível.
De modo geral, as pessoas são diferentes, e também o são na hora de investir. Os objetivos, ao
aplicarem seus recursos, podem não ser uniformes, assim como os investidores podem ter níveis
distintos de tolerância ao risco.
Na PRhosper, temos ciência de que o maior objetivo dos Planos gerenciados é a busca da preservação do patrimônio através de eficiente gestão
de riscos, buscando os melhores resultados para
as carteiras dos investidores. Chega-se a essa conclusão, considerando-se as seguintes premissas:
idade média do Participante (em torno de 40
anos), rotatividade média na Patrocinadora e a
importância das contribuições atuais.
Esses objetivos são traduzidos em carteiras de
investimentos de riscos baixo, moderado, e arrojado, oferecidas aos Participantes. A carteira CD,
que é a carteira padrão da Entidade, mantém investimentos de risco moderado.

RETROSPECTIVA 2018
Cenário Interno
A corrida eleitoral ditou a dinâmica dos ativos durante todo o ano de 2018, com o mercado praticamente abandonando os fundamentos econômicos, que não tiveram muita relevância no
período. A grande incerteza em torno do cenário
político se materializou em excessiva volatilidade,
dificultando a tomada de decisão por parte dos
investidores, que de maneira geral, não realizaram
grandes movimentos em seus portfólios.
Nos primeiros meses do ano, o otimismo tomava
conta do mercado após a condenação em segunda instância de Lula. Na ocasião, com o ex-presidente fora da corrida eleitoral, acreditava-se que
o PT não conseguiria sequer chegar ao segundo
turno em âmbito nacional. Os ativos então encerraram janeiro todos positivos, com o Ibovespa
avançando 11,14%, o IMA-B variando 3,40% e o
IRF-M 1,30%.
Por outro lado, parte do mercado esperava que o
governo Temer conseguisse aprovar pelo menos
uma Reforma da Previdência mais branda já nos
primeiros três meses, o que não aconteceu, decepcionando os ativos, que andaram de lado em fevereiro e recuaram na margem em março de 2018.
Em abril, o mês iniciou com fatos políticos relevantes, o que deu um ânimo extra ao mercado.
Todavia, a intensificação da guerra comercial entre EUA e China e outros eventos externos prejudicaram os investidores.
Já maio de 2018, se tornou novamente o pior mês
do ano para os ativos, com a temida greve dos caminhoneiros que impactou fortemente a atividade
no país, e consequentemente, afetou negativamente os mercados. No fechamento do mês de
maio, o Ibovespa no ano acumulava retorno de
0,46%, o IMA-B variava 1,48% e o IRF-M 2,32%, todos
abaixo do CDI que acumulava ganhos de 2,64%.

A partir de junho, o mercado se rendeu à corrida
eleitoral e não se previa mais nada em relação aos
fundamentos econômicos; era basicamente uma
aposta em quem iria ganhar as eleições e suas
respectivas propostas.
Ao final do primeiro turno, com o forte desempenho nas urnas de candidatos com vieses de
centro-direita, em especial daqueles ligados a
Bolsonaro, os investidores precificaram uma vitória do candidato do PSL e seu discurso liberal,
pelo menos em relação à economia, culminando
em um forte rali de alta em todos os mercados.
Até 26/10/2018, o Ibovespa acumulava alta anual
de 12,20%, enquanto o IMA-B variava 10,29% e o
IRF-M 7,71%, bem acima do CDI, que acumulava
alta de 5,30%.
Ao final do segundo turno, se confirmou a vitória
de Bolsonaro. Como as pesquisas já apontavam
uma larga vantagem, na semana seguinte à vitória os ativos apresentaram variações marginais, à
espera da montagem da equipe ministerial do
novo presidente.

Cenário Externo
O cenário externo iniciou 2018 guiado por um
otimismo de crescimento impulsionado especialmente pelos EUA. Mas logo nos primeiros meses,
o presidente Donald Trump decidiu iniciar uma
disputa comercial com a China, que se desenrolou durante todo o ano, afetando negativamente
os mercados.
A guerra comercial foi, de longe, o tema global
predominante, com os dois principais países envolvidos, EUA e China, ameaçando aumentar tarifas comerciais, com o intuito de proteger suas
respectivas economias, e, no que tange aos EUA,
diminuir o déficit comercial com o país asiático.
No lado norte-americano, onde a economia já
se encontrava bem aquecida, atingindo a menor taxa de desemprego da história, as pretensões protecionistas de Trump tinham o poder
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de aquecer ainda mais o mercado interno, o que
poderia gerar maior inflação. E seguindo esta
linha, a inflação nos EUA foi o segundo tema
mais relevante para a dinâmica dos ativos globais, muito em função do que o Federal Reserve
Board (FED), o equivalente ao nosso Banco Central, poderia fazer.
O discurso da autoridade monetária norte-ame
ricana, do final de 2017, permaneceu praticamente estável em 2018, guiando o mercado
para quatro altas de juros ao longo do ano. O
mercado custou a acreditar, mas no decorrer
do período, e à luz dos novos dados que apontavam aceleração da economia dos EUA, os investidores precificaram mais uma alta e ficaram
alinhados com o discurso do FED, refletindo em
uma abertura das treasuries.
No mais, eventos secundários também serviram
como norteadores de mercado ao longo de 2018,
como a saída dos EUA do acordo nuclear com o
Irã, a intenção de pacificação e redução da produção de armas nucleares na Coreia do Norte, mediado especialmente por Trump e as discussões
em torno da efetivação operacional do Brexit e do
orçamento anual italiano.

6,42%

IMA-B

13,06%

IBOVESPA

15,03%

POUPANÇA

4,68%

INPC

3,43%

IPCA

3,75%

Portal Brasil

Para 2019, há uma grande expectativa sobre o
governo Bolsonaro, com seu discurso mais liberal em relação à economia, e se este modelo
funcionará no Brasil, em especial no que tange às
articulações políticas e aprovações de medidas
necessárias.
No cenário-base, espera-se que a Reforma da Previdência seja aprovada já nos primeiros meses de
2019, com o governo aproveitando o forte capital
político de início de mandato. Ainda, é aguardado
o encaminhamento de reformas consideradas secundárias, como a reformulação tributária, a desburocratização trabalhista, a independência do
Banco Central e sobre privatizações, mas que não
necessariamente o mercado espera para 2019,
tendo em vista o grau de dificuldade de aprovação de algumas destas medidas.
Desta forma, o cenário interno brasileiro irá operar
com certo otimismo, com os principais ativos de
risco apresentando performances positivas. Vale
adicionar, ainda, que os fundamentos econômicos voltarão ao radar do mercado, com destaque
para a atividade, o quadro fiscal e monetário.
No que tange à atividade, dada a expectativa positiva que se criou com o novo governo, a economia brasileira deverá acelerar seu crescimento em
2019 para algo em torno de 2,5% a 3%.

Indicadores
Econômicos 2018
CDI

CENÁRIOS 2019 A 2023

O principal motor deste crescimento, o consumo,
virá com a redução do desemprego, o que já se
viu ao longo de 2018, e espera-se que continue
na mesma trajetória neste ano. Além disso, com a
indicação de desburocratização trabalhista, reforma fiscal e demais esforços que visam aumentar
a eficiência administrativa, o investimento tende
a aumentar significativamente. Neste quesito, o
Brasil, de fato, patinou nos últimos anos, e há um
grande espaço para crescer de forma sustentável.

Em relação à política fiscal, o principal tema será a
Reforma da Previdência, que apesar de gerar economias reais somente nos médio e longo prazos,
gera expectativas de melhora no ambiente do
país, com potencial para acelerar o crescimento
do PIB já no curto prazo, aumentando assim a
arrecadação de impostos.
Quanto à política monetária, vale destacar
dois pontos: por um lado, o Brasil possui grande ociosidade, tanto industrial quanto de mão
de obra – a utilização da capacidade industrial
instalada, atualmente está próxima de 79%, enquanto sua média histórica é maior que 85%, e a
taxa de desemprego, que está próxima de 12%,
tem média histórica em torno de 8%. Por outro
lado, como se espera uma aceleração da economia, mesmo com ociosidade, as expectativas
inflacionárias irão acelerar em algum momento,
levando o Banco Central a elevar a taxa básica
de juros a partir do segundo semestre de 2019.
A expectativa é que a Selic encerre o ano próxima a 8%.
Com todo este cenário prospectivo para Brasil no
âmbito interno, o contexto internacional pode
ser um balde de água fria no otimismo brasileiro. A economia norte-americana está acelerando
mais forte que o esperado, logo, o FED poderá
elevar um pouco mais os juros, apesar de ainda
não ter sinalizado nada a respeito. Outro ponto
que merece atenção são os conflitos comerciais
entre EUA e China, que não estão nem perto de
se encerrar, e neste meio-tempo, importadores e
exportadores estão antecipando as operações, o
que pode gerar um nível elevado de estoques e
até perda de produtos.
Adicionalmente, mesmo que remota, a desaceleração da economia chinesa parece estar mais
próxima de acontecer. Os ruídos deste movimento podem afetar negativamente o Brasil.

Na busca pelos melhores resultados
em rentabilidade dos Planos
de Previdência que administra,
a PRhosper preza a qualificação
dos profissionais envolvidos na
gestão dos recursos investidos.
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PROGRAMA DE
INVESTIMENTOS

VEÍCULOS DE INVESTIMENTOS

Na busca pelos melhores resultados em rentabilidade dos Planos de Previdência que administra,
a PRhosper preza a qualificação dos profissionais
envolvidos na gestão dos recursos investidos.

PLANO BÁSICO,
SUPLEMENTAR,
SOLVAYPREV MODALIDADE
CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA
(CARTEIRAS CD+FLEX)

PLANO BÁSICO
MODALIDADE BENEFÍCIO
DEFINIDO (CARTEIRA BD)

PLANO DE GESTÃO
ADMINISTRATIVA
(CARTEIRA PGA)

Para a execução da sua Política de Investimentos, contrata gestores externos altamente
capacitados e atentos ao cenário econômico
para identificar as melhores oportunidades de
ganhos entre as diferentes modalidades de investimentos e que, por meio de fundos abertos,
carteiras e fundos exclusivos, realizam a alocação de recursos entre Renda Fixa e Variável. A
administração e a custódia de Ativos são descentralizadas por gestor.

Fundos de Renda Fixa
condominiais (vários cotistas)

x

x

x

Fundos de Renda Fixa
exclusivos
(PRhosper é única cotista)

x

x

Não investe

Fundos de Renda Fixa
exclusivos marcado na curva
(até o vencimento)
(PRhosper é única cotista)

Não investe

x

Não investe

A PRhosper conta com assessoria especializada,
a i9Advisory, para apoiar os orgãos colegiados visando as melhores decisões sobre investimentos.
Além desta assessoria, a empresa também presta o serviço de abertura de carteiras de ativos e
emissão de relatórios de gerenciamento de risco,
possibilitando o monitoramento e controle detalhados dos investimentos.

Fundos de Renda Variável
condominiais (vários cotistas)

x

Não investe *

Não investe

Fundos de Renda
Variável exclusivos
(PRhosper é única cotista)

x

Não investe

Não investe

Não investe

x

Não investe

Imóveis
* Desinvestimento em julho de 2018.
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Estrutura dos Investimentos
Modalidade CD

timento no fundo Sparta TOP Crédito Privado e Fundo Itaú Institucional DI (fundo com
benchmark CDI utilizado como caixa da parcela
de Contribuição Definida).

Durante o ano de 2018, em contexto de queda
de juros, a PRhosper realizou algumas alterações
no seu portfólio de investimentos com a finalidade de buscar melhores retornos e aderência aos
benchmarks das estratégias.

• Renda fixa (parcela Benefício Definido): aplicação no fundo Sparta TOP Crédito Privado.

As principais mudanças na carteira de investimentos da PRhosper, estão elencadas abaixo por
segmento de investimento:

• Renda Variável (parcela Benefício Definido):
resgate do fundo Sul América Expertise II.

• Renda fixa (parcela Contribuição Definida):
fechamento do fundo exclusivo Bristol, inves-

• Renda Variável (parcela Contribuição Definida): aplicação no fundo MOAT Capital.

Estrutura dos Investimentos
Modalidade BD
Em 2018 a Entidade resgatou os recursos de Renda Variável da modalidade Benefício Definido.
A estrutura das carteiras da modalidade BD encerrou o ano com a seguinte composição:

ITAÚ Stix

A estrutura das carteiras da modalidade CD encerrou o ano com a seguinte composição (Cota
CD padrão, Cotas Flex 0, 15, 30, e Cota Flex CDI):

Bradesco
Défense
RENDA
FIXA

ITAÚ

Modelo e Estrutura
de Governança

Itaú Active

Bradesco

Gestão de
Seguridade

RENDA
FIXA

Santander
SPARTA

Gestão de
Investimentos

Gestão Financeira
e Contábil

Demonstrações
Financeiras
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Votorantim
(exclusivo Cota Flex CDI)

BRADESCO

Sparta

RENDA
VARIÁVEL
MOAT CAPITAL
Imóveis
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A macroalocação entre carteiras passou a ser determinada pelos próprios Participantes, em função de suas opções de carteiras do programa FLEX Invest.
(Em milhares de reais)

DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS POR MODALIDADE/PLANO E GESTOR

(Contribuição Deﬁnida, Benefício Deﬁnido, Plano de Gestão Administrativa), incluindo fundos exclusivos (em 31/12/2018)

CARTEIRAS CD + FLEX
Mensagem aos
Participantes

Perfil
Institucional

Modelo e Estrutura
de Governança

PLANO BÁSICO, SUPLEMENTAR E SOLVAYPREV

Dezembro/18

%

Bradesco – Fundo Lyon

Veículo 1

Renda Fixa/fundo exclusivo

387.232

38,92

Santander – Fundo Shanghai

Veículo 2

Renda Fixa/fundos exclusivos

370.010

37,19

Itaú – Fundo Institucional DI

Veículo 3

Renda Fixa/fundo condominial

11.748

1,18

Sparta – Fundo Top Renda Fixa

Veículo 4

Renda Fixa/fundos exclusivos

90.984

9,15

Votorantim – Fundo Institucional

Veículo 5

Renda Fixa/fundo condominial

9.555

0,96

Bradesco – Fundo Brussels

Veículo 6

Renda Variável/fundo exclusivo

106.667

10,72

MOAT – Fundo MOAT Capital

Veículo 7

Renda Variável/fundo condominial

18.688

1,88

994.884

100,00

Dezembro/18

%

Carteira CD + Flex
Gestão de
Seguridade

CARTEIRA BD
Gestão de
Investimentos

Gestão Financeira
e Contábil

Demonstrações
Financeiras

PLANO BÁSICO

Itaú – Fundo STIX FIF

Veículo 8

Renda Fixa/fundo exclusivo

30.200

6,42

Bradesco – Fundo Défense

Veículo 9

Renda Fixa/fundo exclusivo

378.645

80,48

Sparta – Fundo Top Renda Fixa

Veículo 10

Renda Fixa/fundo condominial

49.083

10,43

Itaú – Fundo Active

Veículo 11

Renda Fixa/fundo condominial

9.900

2,10

Carteira Própria

Veículo 12

Imóveis

2.646

0,56

470.474

100,00

Dezembro/18

%

Carteira BD

Carteira PGA
ÍNDICE

Itaú Sober PGA
Carteira PGA
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PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

Veículo 13

Renda Fixa/fundo aberto

778

100,00

778

100,00
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(Em milhares de reais)

DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS – Por segmento todos os Planos

Incluindo fundos exclusivos (em 31/12/2018)

Segmento

Renda Fixa
Mensagem aos
Participantes

Renda Variável
Imóveis

Perfil
Institucional

Total de Investimentos

Dez/17

%

Dez/18

%

1.277.299

91,45

1.338.135

91,27

116.825

8,36

125.355

8,55

2.696

0,19

2.646

0,18

1.396.820

100,00

1.466.136

100,00
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Gestão de
Investimentos

Gestão Financeira
e Contábil

Demonstrações
Financeiras
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PROGRAMA DE INVESTIMENTOS
FLEX INVEST

70% Renda Fixa

No ano de 2014, foi lançado o Programa de Carteiras de Investimentos,
denominado Flex Invest, para os Participantes da modalidade Contribuição
Definida.
No ano seguinte, 2015, o Programa foi beneficiado com a criação de
mais uma Carteira de Investimentos, a
Flex CDI.
Em dezembro de 2018, o Programa
Flex Invest, incluindo a Carteira Padrão
CD, já detinha mais de R$ 994 milhões
aplicados nas suas diversas carteiras.

O

RISC

85% Renda Fixa

Benchmark
CDI+IMA-B+

100% Renda Fixa
Benchmark
CDI+IMA-B

100% Renda Fixa
Benchmark CDI
Baixa volatilidade

Maior volatilidade
introduzida pelos
títulos públicos,
crédito e outros ativos

IBOV+3%
Maior volatilidade
introduzida pelos
títulos públicos,
crédito e ações

Maior volatilidade
introduzida pelos
títulos públicos,
crédito e maior
participação de ações

FLEX 30

FLEX 15/PADRÃO CD
FLEX 0

FLEX CDI

15% Renda Variável
Benchmark

Benchmark
CDI+IMA-B+
30% Renda Variável
Benchmark
IBOV+3%

POLÍTICA DE
INVESTIMENTOS

Relatório
Anual de
Atividades

A aplicação dos recursos dos Participantes da
PRhosper segue as diretrizes estabelecidas pela
Política de Investimentos, com parâmetros de
investimentos por Plano de Benefício e Carteira, limites de alocação, limites de risco e seleção
de Ativos permitidos, em consonância com os
requisitos legais da resolução CVM 3.792, alterada pela resolução CVM 4.275, em 31/10/2013,
que define os critérios de investimentos para
Fundos de Pensão. Em maio de 2018, a resolução 3.792 foi revogada, sendo substituída pela
Resolução CMN 4.661.

RAA 2018

Mensagem aos
Participantes

Perfil
Institucional

Modelo e Estrutura
de Governança

Gestão de
Seguridade

Demonstrações
Financeiras

Os limites dos investimentos e os objetivos consolidados da Entidade são determinados em função da divisão em carteiras por modalidade Contribuição Definida (CD), Benefício Definido (BD) e
Programa de Gestão Administrativa (PGA).

A Política 2018 apresentava o seguinte objetivo de alocação para os investimentos do Plano Básico:

SEGMENTO

Renda Fixa

LIMITE LEGAL

ALOCAÇÃO OBJETIVO

LIMITES
INFERIOR

SUPERIOR

100%

93,79%

0%

100%

Renda Variável

70%

5,92%

0%

40%

Investimentos Estruturados

20%

0,00%

0%

10%

Investimentos no Exterior

10%

0,00%

0%

10%

8%

0,29%

0%

3%

15%

0,00%

0%

7%

Operações com Participantes
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Limites e Objetivos

Os limites e objetivos de alocação dos investimentos do Plano Básico são determinados em função da composição média das carteiras do Plano:
Carteira BD e Carteiras (CD+FLEX).

Imóveis
ÍNDICE

O Conselho Deliberativo aprovou as diretrizes
de Investimentos para o período 2018/2022, estabelecendo os seguintes parâmetros principais,
confira:

Plano Básico

Gestão de
Investimentos

Gestão Financeira
e Contábil

Cada Plano de Benefício/modalidade tem características próprias e a Política de Investimentos
define objetivos diferentes para cada um deles.

Em 31 de dezembro de 2018, o Plano Básico era composto por 49% Carteira BD + 51% Carteiras CD+FLEX.

Relatório
Anual de
Atividades
RAA 2018

Plano Suplementar
Os limites e os objetivos de alocação do Plano Suplementar são os definidos para a Carteira CD+FLEX.
A Política 2018 apresentava o seguinte objetivo de alocação para os investimentos do Plano Suplementar:

SEGMENTO
Mensagem aos
Participantes

Perfil
Institucional

LIMITE LEGAL

ALOCAÇÃO OBJETIVO

100%

Renda Variável

INFERIOR

SUPERIOR

86,7%

40%

100%

70%

13,3%

0%

40%

Investimentos Estruturados

20%

0%

0%

10%

Investimentos no Exterior

10%

0%

0%

10%

8%

0%

0%

0%

15%

0%

0%

7%

Renda Fixa

Imóveis
Modelo e Estrutura
de Governança

LIMITES

Operações com Participantes

Em 31 de dezembro de 2018, o Plano Suplementar era composto 100% pelas Carteiras CD+FLEX.

Gestão de
Seguridade

Plano SOLVAYPREV
Os limites e objetivos de alocação do Plano SolvayPrev são os definidos para as carteiras CD+FLEX.

Gestão de
Investimentos

A Política 2018 apresentava o seguinte objetivo de alocação para os investimentos do Plano SolvayPrev:

SEGMENTO
Gestão Financeira
e Contábil

Demonstrações
Financeiras

Renda Fixa
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ALOCAÇÃO OBJETIVO

LIMITES
INFERIOR

SUPERIOR

100%

84,93%

40%

100%

Renda Variável

70%

15,07%

0%

40%

Investimentos Estruturados

20%

0,0%

0%

10%

Investimentos no Exterior

10%

0,0%

0%

10%

8%

0,0%

0%

0%

15%

0,0%

0%

7%

Imóveis
ÍNDICE

LIMITE LEGAL

Operações com Participantes

Em 31 de dezembro de 2018, o Plano SolvayPrev era composto 100% pelas Carteiras CD+FLEX.

Relatório
Anual de
Atividades

PGA
O limite e o objetivo de alocação do PGA é 100% Renda Fixa.

RAA 2018

Mensagem aos
Participantes

Modalidade Contribuição Definida (CD/Flex)
METAS DE RETORNOS PROJETADAS

Perfil
Institucional

Modelo e Estrutura
de Governança

Gestão de
Seguridade

Planos Básico, Suplementar e SolvayPrev
Os objetivos, metas de retorno e benchmark dos investimentos CD no início de 2018, definidos pela Política de Investimentos, eram:

SEGMENTO / MANDATO

META DE RETORNO

BENCHMARK

INPC + 3,27%

9% (103% CDI) + 91% [78,00% (CDI + 0,50% a.a.) + 22,00% IMA-B]

Renda Fixa – Estratégia

INPC + 4,36%

78,00% (CDI + 0,50% a.a.) + 22,00% IMA-B

Renda Fixa – 103% CDI

INPC + 2,93%

103% CDI

INPC + 10,87%

Ibov + 3%

Investimentos Estruturados

–

120% CDI

Investimentos no Exterior

INPC + 5,48%

CDI + 2,68%

Operações com Participantes

INPC + 5,5%

INPC + 5,5%

Renda Fixa

Renda Variável
Gestão de
Investimentos

Gestão Financeira
e Contábil

Demonstrações
Financeiras

ÍNDICE
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MODALIDADE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA (CD/FLEX)
Rentabilidade dos Investimentos por Fundo

RAA 2018

Mensagem aos
Participantes

Perfil
Institucional

Modelo e Estrutura
de Governança

Gestão de
Seguridade

FUNDO 1

RENTABILIDADE NO ANO

BENCHMARK NO ANO

Renda Fixa – Bradesco – Fundo Lyon

8,52%

8,29%

Renda Fixa – Santander – Fundo Shanghai

8,67%

8,29%

Renda Fixa – Itaú – Fundo Institucional DI

4,12%*

6,42%

Renda Fixa – Sparta – Fundo Top Renda Fixa

4,67%*

6,61%

Renda Fixa – Votorantim – Fundo Institucional

6,55%

6,61%

Renda Variável – Bradesco – Fundo Brussels

12,30%

18,48%

Renda Variável – MOAT – Fundo MOAT Capital

24,58%*

18,48%

* Aplicação inicial em maio de 2018.
(1)

A rentabilidade dos fundos é líquida da taxa de administração e debitada diretamente nas cotas dos fundos:
- Fundo Votorantim: 0,20%
- Fundo Lyon: 0,06% (PL entre R$ 250 milhões e R$ 500 milhões)
- Fundo Shanghai: 0,06%
- Fundo Brussels: 0,07%
- Fundo Institucional DI: 0,18%
- Fundo Sparta: 0,7% + performance sobre o que exceder o CDI.
- Fundo MOAT Capital: 1,85%

Gestão de
Investimentos

Gestão Financeira
e Contábil

Demonstrações
Financeiras

ÍNDICE
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MODALIDADE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA (CD/FLEX)
Rentabilidade dos Investimentos por Segmento
BRUTA (2018) LÍQUIDA (2018)

BENCHMARK

Renda Fixa

(*)

8,43%

8,17%

9% (103% CDI) + 91%
[78,00% (CDI + 0,50% a.a.) + 22,00% IMA-B]

Renda Variável

(*)

15,55%

18,48%

Ibov + 3%

(*) Taxas de gestão debitadas diretamente dos fundos.

Relatório
Anual de
Atividades

MODALIDADE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA (CD/FLEX)
Rentabilidade por Cota – Planos Básico, Suplementar e SolvayPrev

RAA 2018

Mensagem aos
Participantes

Perfil
Institucional

Modelo e Estrutura
de Governança

Gestão de
Seguridade

RENTABILIDADE (2018)

Carteira PADRÃO CD

9,20%

143%

Carteira FLEX 0

8,36%

130%

Carteira FLEX 15

9,20%

143%

Carteira FLEX 30

9,99%

156%

Carteira FLEX CDI

6,56%

102%

Os objetivos, metas de retorno e benchmark dos investimentos BD, no início de 2018, definidos
na Política de Investimentos, eram:

MODALIDADE BENEFÍCIO DEFINIDO (BD)
Metas de retorno projetadas para 2018 – Plano Básico
SEGMENTO/MANDATO

META DE RETORNO

BENCHMARK

INPC + 5,54%

82,50% (INPC + 5,50%) + 17,50% CDI

Fundos ALM (Hedge)

INPC + 6,14%

INPC + 5,50%

Comum (liquidez)

INPC + 2,72%

CDI

INPC

IVBX2

Renda Variável – Ativo BD

INPC

IVBX2

Investimentos Estruturados

–

–

INPC + 5,50%

INPC + 5,50%

Renda Fixa
Gestão de
Investimentos

Gestão Financeira
e Contábil

Demonstrações
Financeiras

ÍNDICE
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% CDI

Renda Variável

Imóveis

O Demonstrativo de Investimentos
na data de 31 de dezembro de 2018, por
Plano de Benefícios, encontra-se no
Relatório Financeiro em versão eletrônica
disponível no portal:
www.prhosper.com.br

Relatório
Anual de
Atividades

MODALIDADE BENEFÍCIO DEFINIDO (BD) – Rentabilidade por Fundo – Plano Básico
COTA BD – PLANO BÁSICO

RAA 2018

Mensagem aos
Participantes

Perfil
Institucional

RENTABILIDADE NO ANO (1)

BENCHMARK NO ANO

Renda Fixa – Fundo ALM Itaú Stix (marcado na curva e a mercado)

16,16%

9,12%

Renda Fixa – Fundo ALM HSBC Défense (marcado na curva e a mercado)

16,16%

9,12%

Renda Fixa – Fundo Sparta

7,24%

6,42%

Renda Fixa – Fundo Itaú Active (curto prazo)

6,45%

6,42%

Imóveis

62,09%

9,12%

Renda Variável Ativa – Fundo Sul América Expertise II *

-10,69%

38,25%

(1)

Modelo e Estrutura
de Governança

A rentabilidade dos fundos é líquida da taxa de administração e debitada diretamente nas cotas dos fundos:
- Fundo Itaú Stix: 0,07%
- Fundo HSBC Défense: 0,05%
- Fundo Itaú Active: 0,30%
- Fundo Sparta: 0,7% + performance sobre o que exceder o CDI.
- Fundo Sul América Expertise II: 1,5% * (resgatado em junho de 2018)

Gestão de
Seguridade

MODALIDADE BENEFÍCIO DEFINIDO (BD) – Rentabilidade por Segmento – Plano Básico
Gestão de
Investimentos

Gestão Financeira
e Contábil

BRUTA (2018)

LÍQUIDA (2018)

BENCHMARK

Renda Fixa

(1)

9,72%

9,12%

INPC + 5,50%

Renda Variável

(1)

-10,69% *

-10,25% **

IVBX2

Imóveis

(2)

62,09%

9,12%

INPC + 5,50%

(1)
(2)

Taxa de administração debitada diretamente das cotas dos fundos.
Administração própria. // * Fundo resgatado em junho. ** Benchmark até junho 2018.

Demonstrações
Financeiras

MODALIDADE BENEFÍCIO DEFINIDO (BD) – Rentabilidade Consolidada por Cota – Plano Básico
RENTABILIDADE 2018

ÍNDICE

Carteira BD
26

9,77%

BENCHMARK

9,12%

INPC + 5,50%

Relatório
Anual de
Atividades
RAA 2018

Mensagem aos
Participantes

GESTÃO FINANCEIRA
E CONTÁBIL
A PRhosper disponibiliza com a máxima transparência as Demonstrações Contábeis, informações sobre os Planos e programas e o detalhamento das atividades realizadas durante o
ano de 2018.

RECEITAS PREVIDENCIAIS
Perfil
Institucional

Modelo e Estrutura
de Governança

Fontes de Custeio da
Gestão Previdencial
Em 2018, as contribuições recebidas e destinadas
à formação das reservas dos Participantes totalizaram R$ 36,8 milhões.

Gestão de
Seguridade

• PATROCINADORES
Os Patrocinadores contribuíram com R$ 21,7 milhões nos Planos Básico, Suplementar e SolvayPrev.
Em 2018, não foram devidas contribuições extraordinárias para cobertura de déficit.
• PARTICIPANTES
Os Participantes contribuem nos Planos Suplementar e SolvayPrev. Alguns ex-empregados, na
situação de autopatrocínio, contribuem no Plano
Básico e no Plano Suplementar.
As contribuições e portabilidades recebidas dos
Participantes totalizaram R$ 15,1 milhões.
• FUNDO DE REVERSÃO
Em 2018 foi utilizado R$ 212 mil do fundo de
reversão.

CONTRIBUIÇÕES 2018

CONTRIBUIÇÕES DAS PATROCINADORAS

Gestão de
Investimentos

PATROCINADORES

59%

Plano Básico

56,05%

PARTICIPANTES

41%

Plano
Suplementar

41,86%

Gestão Financeira
e Contábil

Demonstrações
Financeiras

ÍNDICE
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Plano
Solvayprev

2,09%

Relatório
Anual de
Atividades
RAA 2018

RECEITAS
AdministrativaS
Fontes de Custeio para
Cobertura das Despesas
Administrativas

Perfil
Institucional

No ano de 2018 foram recebidos R$ 3,2 milhões
em receitas, para uso com fins administrativos.
Esta receita destina-se à cobertura das despesas operacionais de gestão como consultorias,
sistemas, despesas com comunicação, entre
outras.

Modelo e Estrutura
de Governança

As receitas administrativas são segregadas em receitas Previdenciais, recebidas das Patrocinadoras
e Participantes, e receitas de investimentos provenientes da rentabilidade dos investimentos.

Mensagem aos
Participantes

• PATROCINADORA
Gestão de
Seguridade

Gestão de
Investimentos

Gestão Financeira
e Contábil

Demonstrações
Financeiras

ÍNDICE
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As Patrocinadoras cobrem quase a totalidade das
despesas administrativas não atribuídas aos investimentos, tendo aportado para essa finalidade
R$ 1,6 milhão no ano.

• PARTICIPANTES
Conforme estabelecido pelo Regulamento do Plano, somente os Participantes Autopatrocinados e
Vinculados (BPD) contribuem para as Despesas
Administrativas, tendo aportado R$ 0,19 milhão.
• INVESTIMENTOS
Em 2018 foi transferido da Gestão de Investimentos R$ 1,4 milhão para cobertura das despesas administrativas atribuídas aos Investimentos.
• TAXA DE ADMINISTRAÇÃO GLOBAL
Considerando a soma das receitas administrativas
pagas pelas Patrocinadoras, BPD e Autopatrocinados, com as receitas administrativas transferidas do
retorno dos investimentos, a taxa de administração
global da PRhosper, em 2018, equivale a 0,22%.
Taxa de Administração = receitas administrativas
totais sobre o Patrimônio Líquido em 31 de dezembro de 2018, todos os Planos.
• FUNDO ADMINISTRATIVO
Em 2018, os Fundos Administrativos dos Planos
Básico, Suplementar e SolvayPrev registraram
uma sobra de R$ 0,9 milhão.

Estes recursos poderão ser utilizados no próximo exercício para abatimento de Contribuições
Administrativas.

DESPESAS
Administrativas
Despesas Administrativas
As despesas de funcionamento da PRhosper totalizaram R$ 2,1 milhões em 2018.
A Patrocinadora subsidia várias despesas de funcionamento, incluindo os salários dos diretores da
Entidade, locação de espaço, materiais de consumo, equipamentos e sistemas de uso próprio.

Despesas com administração
de investimentos atribuídos
às cotas
Em 2018, foi gasto R$ 1,4 milhão com a gestão
dos investimentos.

Relatório
Anual de
Atividades

RESUMO DAS RECEITAS E DESPESAS ADMINISTRATIVAS –
PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA (Consolidado)
(Em milhares de reais)

RAA 2018

DESCRIÇÃO

A) FUNDO ADMINISTRATIVO DO EXERCÍCIO ANTERIOR
Mensagem aos
Participantes

1. CUSTEIO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA
1.1. RECEITAS

Perfil
Institucional

1.437

2.1. ADMINISTRAÇÃO PREVIDENCIAL
Gestão de
Seguridade

Gestão Financeira
e Contábil

ÍNDICE
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7
(3.561)
(2.124)
(79)

Treinamentos/congressos e seminários

(14)
(1.562)

Despesas Gerais

(286)

Tributos

(183)

2.2. ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS
Pessoal e encargos
Treinamentos/congressos e seminários

Demonstrações
Financeiras

73

Pessoal e encargos
Serviços de Terceiros

Gestão de
Investimentos

3.305

Custeio Administrativo dos Investimentos

2. DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Serviços de Terceiros

(1.437)
(181)
(3)
(1.108)

Despesas Gerais

(78)

Tributos

(67)

6. Sobra/(Insuficiência) da Gestão Administrativa (1-2)

256

7. Constituição/Reversão do Fundo Administrativo (6)

6.256

B) FUNDO ADMINISTRATIVO DO EXERCÍCIO ATUAL (A+7)

(Em milhares de reais)

Em 31/12/2018

3.305
1.788

Outras Receitas

Os pagamentos efetuados, incluindo aposentadorias, resgates e Portabilidades, somaram
R$ 89,6 milhões.

1.156

Custeio Administrativo da Gestão Previdencial
Resultado Positivo Líquido dos Investimentos

Modelo e Estrutura
de Governança

31/12/2018

DESPESA COM
GESTÃO PREVIDENCIAL

900

BENEFÍCIOS PAGOS

89.585.539,20

BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA

77.394.120,25

Aposentadoria Programada

65.093.298,46

Invalidez

931.039,49

Pensões

11.369.782,30

BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA
Pecúlios
Outros Benefícios de Prestação Única

3.863.791,25
222.911,17
3.640.880,08

INSTITUTOS

8.116.184,47

Resgate

7.962.585,49

Previdência Complementar Aberta

153.598,98

Outras Deduções

211.443,23

Relatório
Anual de
Atividades
RAA 2018

Mensagem aos
Participantes

Perfil
Institucional

Modelo e Estrutura
de Governança

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 2018
(Em milhares de reais)

As Demonstrações Financeiras de 2018 foram
elaboradas de acordo com as práticas contábeis
adotadas no Brasil, regulamentadas pelo Conselho Nacional de Previdência Complementar por
meio da Resolução do Conselho Nacional de Previdência Complementar - CNPC nº. 29, de 13 de
abril de 2018; Instrução Normativa MPS/SPC nº.
34, de 24 de setembro de 2009; Resolução CFC
nº. 1.272, de 22 de janeiro de 2010 e alterações
posteriores a essas normas.
O Patrimônio Social da Entidade cresceu 5,1% em
relação a 2018. Veja a tabela:

EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO SOCIAL CONSOLIDADO
(No dia 31 de dezembro)
2014

2015

2016

2017

2018

1.107.019

1.186.608

1.305.401

1.392.693

1.464.430

MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL
(Em milhares de reais)

DESCRIÇÃO

31/12/2018

31/12/2017 VARIAÇÃO (%)

1.392.693

1.305.401

7

164.907

179.028

(8)

35.023

31.525

11

126.579

143.619

(12)

3.232

3.806

(15)

73

78

(6)

(93.170)

(91.736)

2

(89.585)

(85.134)

5

(24)

(3.348)

(99)

(3.561)

(3.254)

9

71.737

87.292

(18)

(+/-) Provisões Matemáticas

103.862

87.000

19

(+/-) Superávit/(Déficit) Técnico do Exercício

(32.595)

1.390

(2.445)

726

(1.728)

(142)

(256)

630

(141)

1.464.430

1.392.693

5

A) Patrimônio Social – início do Exercício
1. Adições

Gestão de
Seguridade

(+) Contribuições Previdenciais
(+) Resultado Positivo dos Investimentos – Gestão Previdencial
(+) Receitas Administrativas

Gestão de
Investimentos

Gestão Financeira
e Contábil

(+) Resultado Positivo dos Investimentos – Gestão Administrativa
2. Destinações
(-) Benefícios
(-) Constituição Líquida de Contingências – Gestão Previdencial
(-) Despesas Administrativas

Demonstrações
Financeiras

3. Acréscimo/decréscimo no Patrimônio Social (1+2)

(+/-) Fundos Previdenciais
ÍNDICE
30

(+/-) Fundos Administrativos
B) Patrimônio Social – final do Exercício (A+3)

BALANÇO PATRIMONIAL
Relatório
Anual de
Atividades

(Em milhares de reais)

RAA 2018

ATIVO
Mensagem aos
Participantes

PASSIVO
Nota

31/12/2018

31/12/2017

Disponível

18

18

Exigível Operacional

Realizável

1.466.136

1.396.802

Gestão Previdencial

Nota

31/12/2018

31/12/2017

1.345

1.371

1.110

1.148

235

223

379

2.756

379

2.756

Patrimônio Social

1.464.430

1.392.693

Patrimônio de Cobertura do Plano

1.461.066

1.389.799

1.507.293

1.403.431

Benefícios Concedidos

856.716

787.319

Benefícios a Conceder

650.577

616.112

(46.227)

(13.632)

(46.227)

(13.632)

(46.227)

(13.632)

3.364

2.894

2.464

1.738

900

1.156

1.466.154

1.396.820

6

Gestão Administrativa

Perfil
Institucional

Exigível Contingencial
Investimentos

5

1.466.136

1.396.802

Modelo e Estrutura
de Governança

Gestão de
Seguridade

(Em milhares de reais)

Fundos de Investimentos
Investimentos Imobiliários

1.463.490

1.394.106

2.646

2.696

Gestão Previdencial

Provisões Matemáticas

Equilíbrio Técnico

Gestão de
Investimentos

7

8

9

Resultados Realizados
(-) Déficit Técnico Acumulado
Fundos

Gestão Financeira
e Contábil

Fundos Previdenciais
Fundos Administrativos

Demonstrações
Financeiras

ÍNDICE
31

Total do Ativo

1.466.154

1.396.820

Total do Passivo
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