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2019 está terminando. Quantos desafios e realizações. Nesta edição especial, homenageamos com imensa alegria os 100 anos da Rhodia, a nossa Patrocinadora,
da qual muito nos orgulhamos, com breve histórico e depoimento de executivos
que muito contribuíram para esta trajetória de sucesso.
Alguns destes executivos da Rhodia ocuparam o cargo de Presidente do Conselho
Deliberativo da PRhosper, muito contribuindo para a nossa jornada. São eles: Marcos
De Marchi, Osni de Lima, Denise Porcelli, José Borges Matias e, mais recentemente,
Daniela Manique.
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Em 2019 conduzimos nossa primeira eleição eletrônica. Levamos a todas as Unidades Industriais da Rhodia uma base de votação que gerou a oportunidade dos
participantes elegerem seus representantes de maneira mais ágil. No Conselho
Deliberativo, Daniela Rattis Manique (Presidente do Grupo Solvay na América
Latina) foi nomeada como Presidente do Conselho Deliberativo e representante
dos Patrocinadores, em substituição ao Sr. Laurent Mouthuy. Renata Giraldes de
Manreza, foi Eleita pelos Participantes como Conselheira Fiscal, em substituição
ao Sr. Rubens André Bueno. Na Diretoria Executiva, Melissa Tsutsumi substituiu
Marcelo Brumatti como Diretora de Investimentos e Georg Both assumiu a nova
posição de Diretor de Contabilidade.
Daniela Manique e Renata Manreza foram entrevistadas pelo Boletim 4 Gerações.

Com este objetivo, as mídias sociais institucionais foram criadas, o Portal 4 Gerações
foi reformulado e a Academia 4 Gerações ganhou novas palestras dos módulos Iniciar (conceitos gerais sobre finanças pessoais) e Planejar (como planejar a sua aposentadoria). Iniciamos as palestras no segundo semestre de 2019 e implantamos
plantões de dúvidas no Cenesp e na Unidade Industrial de Paulínia. Estivemos nas
Unidades Industriais de Taboão da Serra, Itatiba e Santo André com a Palestra “Flex
Invest”, para auxiliar na escolha das carteiras de investimentos. A meta, para o ano
que vem, é abrangermos as demais localidades levando conhecimentos financeiros
e plantões de dúvidas para todos os empregados das Patrocinadoras.
Desejamos a todos Boas Festas e excelentes oportunidades no novo ano, com
muito aprendizado, crescimento pessoal e profissional, harmonia e prosperidade
em todos os lares.
Um abraço

Valeria Bernasconi

Para falar de cenário econômico em 2020, convidamos Jordanno Santos, Sócio-Diretor da i9 Advisory, que faz também uma retrospectiva dos destaques que
impactaram o mercado de capitais em 2019.
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operações. Aproveitamos também para reportar neste boletim as realizações de
nossa equipe que, neste ano, dedicou-se muito em aperfeiçoar sua comunicação e
fornecer aos nossos Participantes maior acesso à informação, proporcionando segurança para que tomem decisões e conduzam seu planejamento de longo prazo
com maior assertividade.

Nesta edição, não poderíamos deixar de falar da trajetória de queda da Selic, um
dos principais destaques de 2019, mostrando seus efeitos no planejamento financeiro pessoal e, principalmente, como este novo cenário muda a forma de planejar
seu futuro financeiro.
Em 2019 concluímos a reestruturação da nossa Entidade, com a contratação de
novos profissionais altamente capacitados para garantir a perenidade das nossas
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A tecnologia avança e os golpes online vão ficando
cada vez mais sofisticados. Embora os dispositivos de
segurança evoluam rapidamente, há um fator determinante para que as ameaças sejam, ou não, contidas: o usuário.
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É preciso ter sempre muita atenção, agir até mesmo
com desconfiança em alguns momentos, para não
cair em golpes, que chegam hoje de diferentes formas: um e-mail com aviso de entrega de correspondência ou encomenda, onde você precisa clicar em
determinado link para poder saber onde buscar; uma
fatura falsa da sua operadora de telefonia móvel ou
TV a cabo. Existem diversas modalidades, e em muitas delas a postura do usuário faz toda a diferença.
Confira as dicas e proteja-se!
• tenha o hábito de trocar suas senhas, pelo menos a
cada seis meses. Mantenha essa rotina não só para
o seu cartão, mas também para contas bancárias,
do e-mail pessoal e do trabalho.
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Saiba como fugir dos golpes online e usar a internet
de forma segura.

• seja bastante cuidadoso ao escolher sua senha,
criando uma combinação difícil de ser descoberta
(usando número, letras e caracteres especiais, por
exemplo, além de maiúsculas e minúsculas).
• caso receba uma senha padrão de algum local,
mude-a o quanto antes.

• jamais forneça seus dados pessoais: ninguém está
autorizado a solicitar informações confidenciais
ou número de documentos, seja por telefone ou
e-mail. Por isso, nem mesmo seu banco, operadoras de cartão de crédito, órgãos de defesa do consumidor ou do Governo utilizam essa prática, muito comum aos fraudadores.
• para usar seu internet banking de forma segura, ao
digitar o nome do banco, verifique se, antes do endereço, aparece um cadeado verde e o “https”. Isso
significa que a conexão está criptografada e que a
comunicação é segura.
• assim que você acessar sua conta, verifique se o
seu nome está correto. Caso contrário, nem digite
a sua senha. Essa é uma medida de segurança que
os bancos usam para proteger seus dados.

• não use computadores compartilhados para acessar sua conta.
• instale antivírus no dispositivo que você costuma
utilizar: computador, tablet ou celular. Mantenha
esses programas sempre atualizados, já que, a
cada dia, surgem novas pragas virtuais.
• sempre que fizer uma transação no internet
banking, dê preferência por usar o token ou a chave de segurança.
• procure seguir sempre as regras de segurança oferecidas pelo seu banco, bem como os dispositivos
recomendados. Muitos bancos solicitam a instalação de sistemas de segurança, para que se possa
abrir o internet banking.
• lembre-se, mais uma vez: os bancos não enviam
e-mails para seus clientes. Por isso, caso receba algum, tome muito cuidado e nem responda.
• todas as vezes que você acabar de usar o internet
banking, clique em “sair”, ou “encerrar a sessão”.
E, por fim, monitore suas contas com frequência:
esteja atento a movimentações suspeitas nas suas
contas bancárias e extratos de cartões de crédito.
Caso perceba algo errado, comunique seu banco
o mais rápido possível.
Para saber mais sobre este assunto, acesse:
https://cartilha.cert.br
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Acompanhe os resultados dos nossos planos e carteiras. Mensalmente publicamos
na página inicial do website PRhosper (www.prhosper.com.br) o Relatório Mensal
de Investimentos, com os resultados das carteiras e informações sobre o cenário
econômico. Para acessar, basta clicar no mês e/ou carteira desejada.

Cota CD

Flex 0/CDI

Flex 15

Flex 30

RF

83,61%

100,00%

83,61%

67,28%

RV

16,37%

0,00%

16,37%

32,72%

Modalidade Contribuição Definida
(Planos Básico CD, Plano Suplementar, Plano SolvayPrev)
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Indicadores Econômicos

Rentabilidade das Cotas

Por dentro dos
investimentos

Out/19

Mês

Ano

12 meses

24 meses

CDI

0,48%

5,16%

6,20%

13,22%

IBOVESPA

2,36%

22,00%

22,64%

41,12%

Out/19

Mês

Ano

12 meses

24 meses

Flex CDI

0,38%

5,06%

6,13%

13,21%

Flex 0

1,23%

9,57%

11,28%

19,63%

IMA-B

3,36%

23,57%

26,74%

39,44%

Flex 15 e CD

1,31%

11,45%

13,27%

22,79%

IMA-B 5+

4,67%

32,45%

37,00%

51,25%

Flex 30

1,40%

13,33%

15,26%

25,93%

INPC

0,04%

2,67%

2,55%

6,70%

Distribuição por Gestor
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Composição das Cotas

Bradesco

Itaú

Santander

Votorantim

Sparta

Moat

Vinci

RF

422.666.919,98

6.290.201,61

404.575.720,43

8.257.039,84

95.622.234,82

---

---

RV

99.229.807,09

---

---

---

---

32.151.439,63

22.965.869,70

R$ 521.896.727,07

R$ 6.290.201,61

R$ 404.575.720,43

R$ 8.257.039,84

R$ 95.622.234,82

R$ 32.151.439,63

R$ 22.965.869,70

47,8%

0,6%

37,1%

0,8%

8,8%

2,9%

2,1%

Total
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Modalidade Benefício Definido (exclusivo do Plano Básico - Renda Vitalícia)
Dados da Cota BD
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Até out/19

12 MESES

INPC+5,5%

7,739%

8,58%

Cota BD

7,642%

8,73%
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O ano de 2019 - o primeiro do Governo Bolsonaro
-, foi marcado por muitas expectativas, discussões,
turbulências no cenário doméstico e internacional, e
pela tão aguardada aprovação do texto da Reforma
da Previdência (leia box pág. 09), promulgada no
dia 12 de novembro. A trajetória de queda da Selic
tem sido outro ponto desafiador para o mercado.
Em meio a tantos acontecimentos, 2019 mostrou-se
surpreendente, e um ano bastante positivo para os
investimentos da PRhosper, em todas as carteiras,
considerando-se o rendimento das cotas até outubro.

rança política. Nos Estados Unidos, observamos a
novela com a guerra comercial e outras peculiaridades de Trump, ninguém sabe o que sairá disso. Na
Europa, o Brexit não precisa nem de comentário, já
derrubou dois chefes de governo e, para piorar, nos
últimos meses, aumentou a pressão para a separação da Catalunha da Espanha, e Hong Kong ensaiou
um grito de independência da China.
Já o Brasil está na contramão disso tudo. Nos últimos
dez anos, quando o mundo crescia, ficamos de lado.
Agora, as expectativas futuras são promissoras para

o País. Claro, vale ressaltar que o cenário externo
conturbado pode limitar nosso voo, mas será marginal. Estamos com inflação controlada, taxa de juros
em patamares baixos e com expectativa que permaneça assim, principais reformas sendo aprovadas
(com destaque para a Previdência) e Congresso bem
alinhado com o lado econômico, fazia muito tempo
que não víamos isso. Não deixando de mencionar, o
atual Governo ainda não se adaptou ao poder Executivo, parece que ainda estão em campanha, e este
ambiente traz certa incerteza e volatilidade para os
investidores, ponto de atenção.

Para falar sobre o momento atual e abordar as expectativas para 2020, entrevistamos Jordanno Santos, Consultor de Investimentos e Sócio-Diretor da i9
Advisory, Consultora de Investimentos que atende a
PRhosper. Boa leitura!

1) Como você descreve o cenário econômico
atual (doméstico e global)?
Jordanno Santos: Complicado e promissor. As
principais potências mundiais estão enfrentando
um dilema bem complexo: não estão crescendo o
suficiente, mesmo com taxas de juros baixíssimas
e toneladas de dinheiro jogados na economia nos
últimos anos. Os consumidores e empresários não
estão confiantes para gastar e investir, limitando o
crescimento. Mas por que isto está acontecendo?
Um dos principais motivos é a questão da insegu-
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4) Quais os principais desafios a serem
superados na economia brasileira no curto e
no médio prazo?

Jordanno Santos: Definitivamente não. Este ano
surpreendeu a todos, em especial quanto às expectativas de crescimento e taxas de juros ao redor do
mundo. Como curiosidade, as projeções de mercado, retiradas do Relatório Focus copilado pelo Banco
Central do Brasil, de dezembro de 2018, previam taxa
Selic em 7,50%. Hoje a taxa já está em 5% e espera-se que encerre o ano em 4,50%, e o PIB esperado de
2019 era de 2,55%, hoje a expectativa está em 0,88%.
No mundo, este cenário se repetiu, até mais assustador do que por aqui.

Jordanno Santos: No curto prazo, destaco que nosso principal desafio é a retomada da confiança, o
principal motor para voltarmos a crescer. E isto está
muito ligado ao comportamento do cenário político
e à continuidade da agenda prospectiva de reformas.
Neste quesito, estamos bem posicionados, graças à
excelente equipe econômica e ao alinhamento do
Congresso Nacional com esta agenda, e ponto negativo para o Palácio do Planalto, que ainda não encontrou a sintonia perfeita para governar.

Portanto, o ano de 2019 não segue como o esperado, mas, como dito anteriormente, pelo menos para
Brasil, o cenário permanece bem positivo e um tanto
quanto otimista.

No médio prazo, a estabilização do déficit público é,
sem dúvida, o principal desafio do País, ainda mais
com a maioria dos estados e municípios praticamente quebrados, sem dinheiro para nada. O pri-

meiro passo foi dado, com a aprovação da Reforma
da Previdência, mas ainda há muito a fazer. Neste
quesito, vale destacar a necessidade de uma robusta reforma tributária, que incentive o investimento
e, consequentemente, o crescimento.

5) Quais as perspectivas de mercado para
2020, na visão da i9Advisory?
Jordanno Santos: Para 2020, esperamos um ano
também agitado, em termos políticos, e volátil, do
ponto de vista dos ativos. Todavia, diferentemente de 2019, as expectativas estão muito positivas,
quando olhamos exclusivamente para Brasil. Com
a Reforma da Previdência aprovada, e outras reformas secundárias (mas de extrema importância) bem
avançadas, o País iniciará o ano em posição favorável para voltar a crescer.

3) Em termos de investimentos
PRhosper, como você avalia os
resultados atingidos até o momento
(out/2019)?
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2) Na sua opinião, o ano de 2019 tem seguido
como o esperado, ou vem surpreendendo de
alguma forma?

Jordanno Santos: Excelentes. Os investimentos da PRhosper estão apresentando
rentabilidades surpreendentes. Este cenário
de queda na taxa de juros favorece os investimentos de risco que, no caso da PRhosper,
são os títulos públicos indexados à inflação e
as ações de empresas brasileiras através dos
diversos Fundos de Investimentos que hoje
fazem parte da carteira.
Se analisarmos os Perfis de Investimentos
da PRhosper, todos eles estão acima de suas
respectivas metas de retorno, dado seu nível
de risco associado.
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A expectativa de crescimento está próxima de 2,50%,
bem acima do observado nos anos anteriores, mesmo assim, abaixo do potencial do País. Como ressalva, o cenário externo pode contribuir negativamente
para este crescimento, todavia, não impactará tanto,
a insignificância do Brasil no comércio internacional
desta vez irá nos favorecer.
Quanto aos preços, não observamos no horizonte relevantes pressões inflacionárias. Pelo contrário, o desemprego continuará elevado, acima da média, e a
capacidade ociosa da indústria é grande. Nesta linha,
há motivos de sobra para o Banco Central manter a
taxa básica de juros em patamares baixos, encerrando
2020 em 4,50%, com viés para baixo. Neste caso, precisaremos de uma ajuda do contexto político, no que
tange às aprovações do Novo Pacto Federativo e da
Reforma Tributária.
O cenário externo nos favorece no quesito juros baixos, com as principais economias zerando suas taxas
básicas de juros e injetando mais e mais moeda em

circulação, todos com o intuito de impulsionar o crescimento ou mesmo amenizar a queda, opção mais realista dado o cenário atual.

guerra comercial contribuirá para uma desaceleração
mais rápida do crescimento. Em ambos os casos, as
expectativas não são tão boas para o PIB global.

A participação dos investidores estrangeiros se divide em duas partes: a primeira (e mais importante),
o fluxo estrangeiro direto, que é direcionado basicamente para investimentos em infraestrutura tenderá
a crescer fortemente ao longo de 2020, na onda das
reformas brasileiras e do maior crescimento descolado do resto do mundo. Por outro lado, o fluxo estrangeiro para a bolsa, aquele de curto prazo considerado
especulativo, tenderá a ser ainda mais volátil, todavia,
com saldo positivo para o Brasil, contribuindo para a
valorização das ações listadas em bolsa.

A segunda maior economia mundial, a China, começa a apresentar sinais mais claros de desaceleração, enquanto predomina uma tendência de desaceleração do consumo americano, levando seu
crescimento a patamares inferiores aos observados
na última década. A Alemanha, principal economia
da zona do euro, enfrenta uma forte estagnação de
seu crescimento, e a expectativa é de manutenção
deste patamar sem crescimento.

Em relação ao cenário externo, a grande esperança do
mercado é um acordo comercial definitivo entre EUA
e China, mas vale destacar que esta relação está cada
vez mais complexa. Se resolverem este impasse, o
mundo terá um problema a menos para se preocupar
quando o assunto for crescimento. Caso contrário, a

Ainda não há sinais de recessão em nenhuma das
principais economias mundiais, seja EUA, China ou
Europa. Em todas elas, porém, cresceu a preocupação com o futuro, e os seus respectivos bancos
centrais irão agir para conter isto, reduzindo cada
vez mais as taxas de juros e aumentando a oferta de
dinheiro na economia.
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A busca por mais retornos está totalmente atrelada
a mais risco, e este é o mantra padrão de mercado,
não há como fugir. Analisando dessa forma, o nível de

7) Há algo que gostaria de acrescentar ou
comentar?
Jordanno Santos: Como reflexão, no cenário em
que as taxas de juros estão cada vez mais baixas, a
necessidade de poupança aumenta consideravelmente. Para se ter uma ideia, a queda de 1 ponto
percentual na taxa básica de juros reduz em 15% a
rentabilidade da sua poupança em 20 anos. Somente em 2019, a taxa SELIC poderá cair 2 pontos percentuais, logo, a necessidade de poupança da renda
aumenta em 30%.

Reforma da Previdência,
a história brasileira em 2019
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Por: Jordanno Santos – i9 Advisory
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Jordanno Santos: Nesta trajetória atual de queda da
taxa Selic, os investimentos se tornam cada vez mais
complexos. Entramos agora em um patamar de taxa
de juros internacional, no qual não é mais possível
ter rentabilidades anuais de dois dígitos com baixo risco associado. Na verdade, se considerarmos o
ativo livre de risco como parâmetro, a rentabilidade
após impostos ficaria próxima de aproximadamente
4,00% ao ano.

risco dos investimentos nos próximos anos terá que
aumentar, o dinamismo da carteira será outro, mais
proativo, e uma assessoria especializada profissional
neste contexto nunca foi tão importante.

Os investidores brasileiros iniciaram o ano bastante animados com o futuro
da economia, com toda a expectativa de que a Reforma da Previdência seria
aprovada já no primeiro trimestre, dado o clima político favorável à época. As
projeções de mercado realizadas entre janeiro e fevereiro apontavam crescimento de 2,50% em 2019, com inflação acelerando de forma controlada e
taxa de juros levemente acima do patamar atual.
No decorrer dos meses, a dificuldade encontrada pelo Governo para articular a aprovação da Previdência assustou o mercado, que começou a precificar a postergação e uma desidratação desta Reforma. A decepção logo foi
refletida nas projeções de crescimento e taxa de juros para 2019. No início
de março, o mercado começou a revisar para baixo a expectativa de PIB,
culminando na maior e mais rápida reversão de expectativas da última dé-

Mais uma vez, recomendamos a construção de uma
poupança para o futuro, independentemente de
como ela é feita, seja através da PRhosper, seja diretamente através de seu gerente de banco, corretora
ou agente autônomo, e sempre procure profissionais qualificados e bem especializados para ajudá-los
diante deste novo cenário desafiador.
A PRhosper hoje conta com o apoio da i9Advisory,
consultoria especializada em Fundos de Pensão, que
auxilia os investimentos, tanto do ponto de vista de
cenários, quanto no controle de risco, com total transparência e diligência.

cada, encerrando o primeiro semestre em 0,85% de crescimento projetado
para este ano.
Consequentemente, neste cenário de menor crescimento, a inflação também se comportou abaixo do esperado, abrindo a possibilidade para o
Banco Central cortar ainda mais a taxa básica de juros a partir do segundo
semestre. E este movimento explicou toda a excelente performance dos
ativos brasileiros na primeira parte do ano, mesmo sem a aprovação da
Reforma da Previdência.
No segundo semestre, finalmente a Reforma da Previdência foi aprovada
pelo Congresso, com votação expressiva. Os ativos performaram muito bem
após a assinatura da Reforma, principalmente os títulos públicos, que atingiram a mínima histórica de taxa. Adicional a isto, o Banco Central decidiu
intensificar e deixar bastante claro a sua intenção de cortar fortemente os
juros, encerrando o ano em 4,50%.
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Sempre com a máxima transparência, comunicamos aos nossos Participantes as recentes mudanças na composição dos nossos Conselhos, que compõem a sólida estrutura de governança da PRhosper.
•

Daniela Rattis Manique como Presidente do Conselho Deliberativo
Representante dos Patrocinadores, no lugar de Laurent Mouthuy.

•

Melissa Tsutsumi como Diretora de Investimentos, no lugar de Marcelo Brumatti.

DIRETORIA EXECUTIVA | Mandato 4 anos – (Atualizado 02/12/2019)

•

Eduardo Conigero como Presidente do Conselho Fiscal, no lugar de Marcio
Amendola.

Nome

Representação

Vigência do Mandato

•

Renata Giraldes de Manreza como Conselheira Fiscal Eleita pelos Participantes,
no lugar de Rubens André Bueno.

Valeria Bernasconi

Diretora Superintendente, Diretor
Seguridade, Diretor Administrativo,
AETQ, ARPB

Início: 01/02/2017
Término: 31/01/2021

Melissa Yukaly Tsutsumi Nakai

Diretora de Investimentos

Início: 02/05/2019
Término: 31/01/2021

Wlademir José Linden

Diretor Jurídico

Início: 10/02/2017
Término: 31/01/2021

Georg Alfred Both

Diretor de Contabilidade

Início: 02/05/2019
Término: 31/01/2021

Confira a seguir a nova composição dos Órgãos Colegiados da PRhosper:
Espaço
PRhosper

Saiba mais sobre
Previdência

Qualidade
de vida

Palavra do
Participante

Especial Flex
Invest

CONSELHO DELIBERATIVO | Mandato 4 anos – (Atualizado 17/07/2019)
Nome

Representação

Vigência do Mandato

Daniela Rattis Manique

Presidente do Conselho Deliberativo
Representante dos Patrocinadores

Início: 01/06/2019
Término: 30/06/2020

Simone Cristina Cleim Rabah

Conselheira Nomeada pelos
Patrocinadores

Início: 30/06/2016
Término: 30/06/2020

Cristina Guedes Netto de Mello

Conselheira Nomeada pelos
Patrocinadores

Vilien José Soares
Vlamir Mitsuo Kanashiro

CONSELHO FISCAL | Mandato 3 anos – (Atualizado 02/12/2019)
Nome

Representação

Vigência do Mandato

Início: 01/09/2018
Término: 30/06/2020

Eduardo Conigero

Presidente do Conselho Fiscal
Nomeado pelos Patrocinadores

Início: 01/10/2019
Término: 30/06/2022

Conselheiro Eleito pelos Assistidos

Início: 30/06/2016
Término: 30/06/2020

Ricardo Verbitiskis

Conselheiro Nomeado pelos
Patrocinadores

Início: 01/07/2019
Término: 01/07/2022

Conselheiro Eleito pelos
Participantes

Início: 30/06/2016
Término: 30/06/2020

Renata Giraldes de Manreza

Conselheira Eleita pelos
Participantes

Início: 01/07/2019
Término: 01/07/2022

https://www.prhosper.com.br/orgaos-colegiados
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Entrevista Especial

Boas-vindas às novas Conselheiras
Editorial

Desejamos muito sucesso a Daniela Manique e Renata Giraldes nas novas atribuições, e convidamos
nossos Participantes a conhecê-las um pouco mais, em breve entrevista cedida gentilmente por ambas.
Planeje suas
finanças

Nossos
Investimentos

Por dentro dos
investimentos

Espaço
PRhosper

Saiba mais sobre
Previdência

Qualidade
de vida

a área comercial. Em 2018 assumi, em janeiro, o desafio da presidência da COATIS e, em julho, as responsabilidades da região América Latina”.

Daniela Manique assumiu, no dia 01 de junho deste
ano, a Presidência do Conselho Deliberativo Representante dos Patrocinadores, lugar anteriormente
ocupado pelo Sr. Laurent Mouthuy.

Processo de transição

A executiva foi a primeira mulher a comandar uma
unidade global de negócios da Solvay baseada no
Brasil, quando passou a ocupar, em 1º de janeiro de
2018, a posição de presidente da Unidade Global de
Negócios Coatis, que tem suas principais plantas industriais e os laboratórios de desenvolvimento de
aplicações de produtos da Coatis instalados no complexo industrial da Solvay em Paulínia.
Em 1º de Julho de 2018, assumiu a presidência do
Grupo Solvay na América Latina, substituindo José
Borges Matias, que deixou a empresa após 35 anos
de atividades.

Trajetória profissional
Palavra do
Participante

Especial Flex
Invest

Daniela Manique, Presidente do
Conselho Deliberativo Representante
dos Patrocinadores

“Em 2004, iniciei minha trajetória na Rhodia na área
de compras de matérias-primas. Trabalhei no Brasil
até 2009, quando tive uma oportunidade de expatriação para Lyon. Retornei em 2010, como Diretora
de Compras da COATIS. Migrei para a área de Fenol e
Derivados como Diretora da BU em 2013 e, em 2015,
para a BU Solventes, conhecendo com mais detalhes

“Para assumir a Presidência do Conselho Deliberativo,
houve um processo de transição que ainda está ocorrendo, por meio do aprendizado das demandas e necessidades de um Plano de Previdência como o PRhosper,
entendendo o aspecto legal e respeitando a enorme
história e trajetória construída pelos Participantes ”.
“Ao assumir o Conselho Deliberativo da PRhosper, devemos ter, acima de tudo, a ética e a responsabilidade
que essa função demanda, e o desafio é sempre nos
mantermos atuais e presentes em um mercado com
tamanha mudança e volatilidade”.

O desafio de conciliar diferentes
atividades
“Atualmente, já existe um entendimento que um balanço adequado entre nossa jornada profissional e
pessoal é necessário, não somente para a qualidade
de vida, mas também para que o próprio desempenho na empresa seja de alta performance. Tento fazer
esse equilíbrio e sempre ter em mente as prioridades
para cada dia, focando minha jornada nos assuntos
mais relevantes para cada área, e encontrando momentos para descompressão das tensões diárias”.

11

Espaço PRhosper
edição 12 - Ano VI

Importância do Benefício da
Previdência Complementar para o
Grupo Solvay
Editorial

Planeje suas
finanças

Nossos
Investimentos

Por dentro dos
investimentos

Espaço
PRhosper

Saiba mais sobre
Previdência

Qualidade
de vida

Palavra do
Participante

Especial Flex
Invest

Trajetória profissional e rotina
“Desde a época em que fui estagiária da Rhodia, sempre trabalhei em funções financeiras. Minha formação
acadêmica também teve um forte viés para finanças,
pois era a área pela qual a faculdade de administração
que cursei era reconhecida. Depois, na minha outra
graduação em Direito, e no mestrado em Administração, já trabalhava em finanças e segui na trilha. Mas
a minha maior escola em finanças foi a Rhodia, com
certeza. As pessoas com quem trabalhei e trabalho
vão passando um legado fantástico umas às outras,
em meio a um ambiente muito ‘família’ e de amizades. Entendo minha responsabilidade de participar e
partilhar este legado muito rico. É fantástico. Isso nos
permite trazer soluções inovadoras, ágeis e criativas
aos negócios, extremamente éticas, sem posições
abusivas. Não escondo minha paixão pelos temas de
finanças e meu orgulho de trabalhar na Rhodia”.

“Acredito que é uma ferramenta importante para benefício dos nossos colaboradores, que veem a empresa preocupada com o seu futuro pessoal e com a longevidade, que a cada dia é ampliada e demanda mais
recursos no final de nossas carreiras.”

Estrutura sólida de Governança
Corporativa
“O tema Governança Corporativa vem conquistando
cada vez mais destaque e devemos trabalhar fortemente nos seus quatro pilares básicos: 1. Transparência; 2. Equidade (tratamento igualitário entre todos os
sócios e demais stakeholders); 3. Prestação de Contas
(Accountability) e 4. Responsabilidade Corporativa
(zelo pelo patrimônio e imagem da empresa)”.
“Em pesquisas diversas, os indicadores provam que
os investidores estão cada vez mais dispostos a pagar mais por empresas que adotam boas práticas de
Governança Corporativa. Portanto, tais práticas não
apenas favorecem os interesses de seus proprietários,
mas também a longevidade das empresas”.

Mensagem de Daniela Manique aos
Participantes
“Tenho um compromisso pessoal de dedicação a
PRhosper, sempre zelando pela sua ética e pela profunda transparência na forma como as decisões são
tomadas, analisando as melhores práticas do mercado e trazendo inovações necessárias nessa área”.

“Trabalho na Rhodia há mais de 20 anos e posso dizer que faz parte de nossa rotina nos reinventarmos,
sempre nos perguntarmos se acreditamos que estamos fazendo as coisas da melhor forma possível. Atualmente sou responsável pelo Tributário Corporativo
na região LAM”.

Renata Manreza, Conselheira Eleita
pelos Participantes – Conselho Fiscal

Candidatura como Conselheira e
processo de transição

Renata assumiu sua posição no Conselho Fiscal no dia
01 de julho de 2019. Começou na Rhodia em 1996,
como executiva em Finanças, nas áreas de Tesouraria
(1996 - 2012), Crédito Corporativo (1997 - 1998) e Tributária (2001-2019).

“Acho interessante ter essa alternância no Conselho
Fiscal, agregando novos olhares neste processo de
fiscalização. Eu me sinto preparada para contribuir e
animada por participar”.

Em função dessas vivências, adquiriu experiência em
definição e execução de estratégias financeiras, conhecimento das operações bancárias e gerenciamento de riscos financeiros e tributários.

“A transição foi tranquila, graças ao apoio dos atuais
Conselheiros e dos anteriores, de forma a garantir
que nada se perdesse na passagem. Isto demonstra
a forte união e colaboração de todos para cuidar do
que é nosso. A boa organização do PRhosper também facilita ao Conselho ter acesso às informações
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e ao suporte do que precisamos. Mas é no dia-a-dia,
encontrando os Participantes, funcionários e ex-funcionários, que você percebe a dimensão da responsabilidade que lhe foi confiada. Deixo aqui o meu agradecimento pelo apoio e pela confiança”.
Editorial

Desafios no Conselho
Planeje suas
finanças

Nossos
Investimentos

Aposentadoria no Brasil
Por dentro dos
investimentos

Espaço
PRhosper

Saiba mais sobre
Previdência

Qualidade
de vida

Palavra do
Participante

Especial Flex
Invest

“São múltiplas frentes de controle e um universo
complexo de regulamentações pertinentes aos Fundos de Pensão no Brasil. Ao mesmo tempo, não podemos perder de vista as constantes transformações,
não somente das regulamentações, mas também das
novas tecnologias”.

“Acredito que, no Brasil, as pessoas se preocupam
com o tema aposentadoria, até mesmo porque convivemos frequentemente com as fragilidades das redes de Seguridade Social do País. Mas, encontram dificuldade em iniciar um planejamento, postergando
o momento de agir e as decisões sobre o seu futuro.
Muitas vezes, porque entendem que precisam focar
na resolução dos desafios do presente. Mas, também,
porque fazer a conta, ter segurança e administrar
bem o que precisa ser feito não são tarefas simples”.

imigrantes espanhóis. Hoje entendo que este bom
começo foi de valiosa ajuda. Mais tarde, porém, com
o nascimento das minhas filhas, foi muito mais desafiador seguir com foco. Neste aspecto, o Plano do
PRhosper foi fundamental para manter boa disciplina e planejamento. Atualmente, eu procuro assumir
mais o papel de protagonista do meu futuro”.

Mensagem de Renata Manreza aos
Participantes
“As pessoas estão vivendo mais e melhor. Por isso,
cresce a importância da Previdência Privada, de pensar mais sobre a manutenção da qualidade de vida e
da independência financeira na aposentadoria. E de
agir agora para construir o que faz sentido para o seu
ciclo de vida”.

Importância do Plano PRhosper
“O Plano PRhosper facilita, em muitos aspectos, iniciar e manter o planejamento de renda da aposentadoria, contando com credibilidade e uma boa administração. Acrescenta ainda campanhas educativas,
compartilhando muita informação para que as pessoas possam tomar as melhores decisões sobre o seu
futuro e o da sua renda”.
“Na minha juventude eu tinha uma boa cultura de
poupança, por causa do meu avô paterno, filho de
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Espaço da
Patrocinadora

Editorial

Planeje suas
finanças

Nossos
Investimentos

Por dentro dos
investimentos

Espaço
PRhosper

Rhodia completa 100 anos
Saiba mais sobre
Previdência

A Rhodia vem escrevendo uma história de pioneirismos e inovações que vão além do amplo leque de produtos e aplicações. A empresa criou mercados e novos hábitos
de consumo, inventou novas formas de se relacionar com clientes, consumidores e comunidades e desenvolveu práticas de gestão da qualidade e sustentabilidade que
se tornaram referência. E segue fazendo tudo isso para construir a química do futuro.
A história da Rhodia no País teve início na Europa, em 19 de dezembro de 1919, na sede do Consulado do Brasil na França, em Paris, onde foi assinada a fundação da
Companhia Química Rhodia Brasileira, a filial brasileira da Societé Chimique des Usines du Rhône, que mais tarde se tornaria o Grupo Rhône-Poulenc.

Qualidade
de vida

Desde que construiu a filial em Santo André em 1929, a empresa vem contribuindo para a expansão do setor têxtil nacional, sendo pioneira no segmento têxtil ao iniciar no Brasil, em 1955, a produção de fios têxteis de poliamida, que modificaram o modo de se vestir do consumidor brasileiro.

Palavra do
Participante

Confira a linha do tempo com os principais destaques e realizações desta importante jornada centenária, que combina pioneirismo, inovação e sustentabilidade:

1919 Chegada da Rhodia ao Brasil.
Especial Flex
Invest
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1921 Instalação da fábrica de produtos químicos e farmacêuticos em Santo André (SP).
1929 Início da produção de fibras artificiais para aplicações têxteis em Santo André (SP).
Editorial

1935 Implantação da unidade da Valisère, em Santo André (SP).
Foto aérea da Unidade Química de Santo André*

Planeje suas
finanças

1942 Rhodia adquire fazenda para produzir cana-de-açúcar
para alcoolquímica em Paulínia (SP).
1945 Aquisição da Indústria Brasileira de Óculos e Lentes,
embrião da Rhodia Plásticos de Engenharia.

Nossos
Investimentos

Por dentro dos
investimentos

1946 Fundação da Rhodosá, Companhia de Rayon Têxtil, em
São José dos Campos (SP).

Foto aérea da Unidade Têxtil de
Santo André Rhodiaceta*

1955 Rhodia inicia a produção de fios e fibras de poliamida (nylon) em Santo André (SP).
Espaço
PRhosper

1956 Início da implantação da Unidade Química de Paulínia da Rhodia.
Saiba mais sobre
Previdência

1957 Rhodia começa a fabricar fios industriais em Santo André (SP).
1958 Inauguração da unidade de acetato de vinila, primeira atividade industrial da Rhodia em Paulínia.

Qualidade
de vida

1960 Com a Rhodia como principal apoiadora, surge a indústria da moda brasileira.

Palavra do
Participante

1961 Lançamento da primeira cooperativa de crédito mútuo (crédito a pessoas físicas) do Estado de São Paulo, a Cooperativa da Rhodia Química.
1967 Começo da produção de cabo acetato (filter tow) na Rhodia de Santo André (SP).

Especial Flex
Invest
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1968 Rhodia inicia a produção de polímeros de nylon 6.6 e de acrílico para artigos têxteis.
1970 Implantação da fábrica de fenol e derivados, na Rhodia de Paulínia (SP).
Editorial

1975 Rhodia implanta seu Centro de Pesquisas de Paulínia (SP).
Planeje suas
finanças

1978 Inauguração da fábrica de sílicas da Rhodia no Brasil.
1984 Implantação da unidade de plásticos de engenharia da Rhodia em São Bernardo do Campo (SP).

Nossos
Investimentos

Construção da fábrica de fenol em Paulínia*

1986 Implantação da unidade de ácido salicílico na Rhodia de Paulínia.

Por dentro dos
investimentos

1992 Rhodia inicia a produção de microfibras de nylon para aplicação têxtil.
1995 Rhodia inicia produção de surfactantes na Unidade de Santo André.
1998 Início da produção dos primeiros fios inteligentes e lançamento do conceito de marca Amni.

Espaço
PRhosper

Saiba mais sobre
Previdência

Qualidade
de vida

2004 Inaugurada grande ampliação da fábrica de fenol e acetona na Rhodia de Paulínia.
2006 Instalação, no site da Rhodia em Paulínia, do maior projeto da América Latina (e 5º maior
do mundo) para abatimento de gás de efeito estufa, de acordo com o Mecanismo de
Desenvolvimento Limpo, do Protocolo de Kyoto.
2007 Criação do Instituto Rhodia.

Palavra do
Participante

Especial Flex
Invest

2008 Lançamento de Emana, primeiro fio inteligente de poliamida com propriedades terapêuticas.

Unidade de Abatimento de Gases de Efeito Estufa*

2009 Lançamento de Augeo, família de solventes sustentáveis, derivados de fonte renovável.
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2010 Rhodia firma parceria para a implantação de unidade de cogeração de energia em Brotas.
2011 Solvay compra a Rhodia, integrando suas fábricas e negócios à estrutura do Grupo.
Editorial

2013 Lançamento de Emana Denim, aplicação da fibra inovadora do grupo para o segmento de jeans.
Planeje suas
finanças

2014 Lançamento de Amni Soul Eco, primeiro fio de poliamida biodegradável do mundo.
2015 Inauguração do Laboratório de Biotecnologia Industrial, em Paulínia, para o
desenvolvimento de soluções sustentáveis a partir da biomassa.

Nossos
Investimentos

2017 Rhodia completa 40 anos de produção de sílica no Brasil.
Por dentro dos
investimentos

2017 Rhodia Solvay Group completa 75 anos em Paulínia (SP).
2019 Rhodia completa 100 anos de atividades no Brasil.

Laboratório de Biotecnologia Industrial - IBL*

Espaço
PRhosper

Saiba mais sobre
Previdência

Qualidade
de vida

Palavra do
Participante

Especial Flex
Invest

Unidade Industrial de Paulínia.*

*Acervo da Rhodia Solvay Group
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Portal
4 Gerações

Editorial

Planeje suas
finanças

Nossos
Investimentos

Por dentro dos
investimentos

Espaço
PRhosper

Saiba mais sobre
Previdência

Qualidade
de vida

Portal de Educação Financeira e Previdenciária é
o melhor canal entre o presente e a tão sonhada
aposentadoria.
Previdência, finanças, qualidade de vida, carreira e
família são alguns dos temas que você vai encontrar
no portal de Educação Financeira e Previdenciária da
PRhosper, o 4 Gerações.

ário tem à disposição ferramentas úteis para o planejamento econômico-financeiro, além de auxílio no
acompanhamento da evolução do seu patrimônio.
O portal também traz importantes aperfeiçoamentos
tecnológicos, tais como permitir o acesso por meio
de computador, tablet ou celular, oferecendo conteúdos atuais e dinâmicos.

Estamos prontos para ajudá-lo a ter bons hábitos financeiros e construir uma aposentadoria confortável,
segura e tranquila. Com boas práticas hoje, o futuro
chega mais leve!
Acesse e confira:
www.prhosper4geracoes.com.br

A ferramenta está à disposição de todos os Participantes e tem acesso simples e intuitivo: basta fazer
um cadastro básico em sua página inicial e começar
a navegar. O portal foi desenvolvido para aproximar você de temas ligados à aposentadoria,
ampliar seus conhecimentos sobre finanças e,
sabendo lidar com essas questões, poder se
preparar para tomar as melhores decisões,
planejando o seu futuro com vistas a desfrutar da aposentadoria como sempre sonhou.
Adaptável aos diferentes momentos de
vida de seus usuários, o portal é um canal
personalizado para atender da melhor maneira as necessidades de cada um.

Palavra do
Participante

Especial Flex
Invest

Faça parte do 4 Gerações!

O 4 Gerações disponibiliza textos informativos, infográficos, simuladores e muito mais,
para facilitar o acesso de diferentes públicos a
temas sobre finanças e previdência. Nele, o usu-
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Academia
4 Gerações

Editorial

Planeje suas
finanças

Nossos
Investimentos

Por dentro dos
investimentos

Espaço
PRhosper

Saiba mais sobre
Previdência

PRhosper propaga Educação Financeira
aos empregados do Grupo Solvay no
Brasil
Sempre atenta ao propósito de apoiar os participantes dos planos de aposentadoria na construção do
seu futuro, a PRhosper realizou no mês de outubro o
programa “Academia 4 Gerações”, uma série de palestras destinadas aos empregados do Grupo Solvay no
Brasil e realizadas nas diferentes unidades do Grupo,
com a intenção de disseminar conhecimentos sobre a
gestão das finanças pessoais.
A Academia faz parte do Programa 4 Gerações, criado
pela PRhosper para propagar Educação Financeira e
Previdenciária aos seus participantes em todas as fases da vida e tem como objetivo a conscientização sobre a necessidade do planejamento financeiro rumo à
aposentadoria.
Nesta primeira fase do projeto, a Academia esteve
presente por dois dias no escritório Sede do Grupo
Solvay na América Latina, em São Paulo (Cenesp),
e também por dois dias, no interior do Estado, na
Unidade Industrial de Paulínia.

Qualidade
de vida

Foram oferecidas as seguintes palestras:
1) INICIAR: dicas de planejamento financeiro e
organização das finanças.
2) PLANEJAR: planejamento da aposentadoria,
taxas de juros e tributação.
3) INVESTIMENTOS: abordagem do Programa
Flex Invest, Programa de Carteiras de Investimentos da PRhosper.
Simultaneamente, foram organizados plantões de
dúvidas, com horário marcado, para orientações e esclarecimentos sobre os Planos de Previdência gerenciados pela PRhosper.

Sobre o Programa 4 Gerações
O Programa 4 Gerações tem como objetivo proporcionar conhecimentos e habilidades nos mais diversos temas de finanças e previdência. É composto por
4 fases: Iniciar, Planejar, Programar e Usufruir, procurando atender às diferentes etapas da vida. Na busca
por levar informação qualificada a um público cada
vez maior, a iniciativa hoje conta com Portal, Revista e
a Academia que, além das palestras presenciais, oferece uma série de treinamentos online, de fácil acesso
e compreensão.

Academia 4 Gerações avança em 2020
Para o próximo ano, a Entidade realizará a Academia
em outras localidades, incluindo, no Estado de São
Paulo, as unidades industriais de São Bernardo do
Campo, Santo André, Itatiba e Taboão da Serra, e no
Paraná, o escritório administrativo de Curitiba.

Palavra do
Participante

Especial Flex
Invest
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Agenda 2020 PRhosper
JANEIRO

Editorial

Planeje suas
finanças

Nossos
Investimentos

Por dentro dos
investimentos

Ativos: Encerramento de Campanha - data limite para solicitação de Alteração de Contribuição (modalidade Definida)

10

Assistidos: Encerramento de Campanha - data limite para solicitação de Alteração de Valor de Benefício (modalidade
Contribuição Definida)

14

Fechamento da folha mensal - data limite para solicitação de Resgates e Portabilidades

30

Publicação da Política de Investimentos 2020

31

Pagamentos de Benefícios e Resgates

FEVEREIRO

Espaço
PRhosper

Saiba mais sobre
Previdência

Qualidade
de vida

14

Fechamento da folha mensal - data limite para solicitação de Resgates e Portabilidades para recebimento no mês

28

Pagamentos de Benefícios e Resgates

MARÇO
Palavra do
Participante

Especial Flex
Invest

03

13

Fechamento da folha mensal - data limite para solicitação de Resgates e Portabilidades para recebimento no mês

31

Demonstrações Contábeis, Parecer do Auditor, Parecer Atuarial

31

Pagamentos de Benefícios e Resgates
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ABRIL
Editorial

Planeje suas
finanças

14

Fechamento da folha mensal - data limite para solicitação de Resgates e Portabilidades para recebimento no mês

30

Envio do Relatório Anual

30

Pagamentos de Benefícios e Resgates

MAIO
Nossos
Investimentos

Por dentro dos
investimentos

06

Ativos: Abertura da Campanha - Solicitação de Contribuição Esporádica (modalidade Contribuição Definida)

14

Fechamento da folha mensal - data limite para solicitação de Resgates e Portabilidades para recebimento no mês

29

Pagamentos de Benefícios e Resgates

JUNHO

Espaço
PRhosper

Saiba mais sobre
Previdência

Qualidade
de vida

Palavra do
Participante

01

Ativos: Abertura da Campanha - Alteração de Contribuição (modalidade Contribuição Definida)

10

Fechamento da folha mensal - data limite para solicitação de Resgates e Portabilidades para recebimento no mês

22

Envio do boleto para pagamento da Contribuição Esporádica

26

Ativos: Encerramento da Campanha Solicitação de Contribuição Esporádica (Plano Suplementar)

30

Pagamentos de Benefícios e Resgates
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14

Fechamento da folha mensal - data limite para solicitação de Resgates e Portabilidades

31

Pagamentos de Benefícios e Resgates

AGOSTO
14

Fechamento da folha mensal - data limite para solicitação de Resgates e Portabilidades para recebimento no mês

31

Pagamentos de Benefícios e Resgates
Pagamento de Benefícios

SETEMBRO
14

Fechamento da folha mensal - data limite para solicitação de Resgates e Portabilidades para recebimento no mês

30

Pagamentos de Benefícios e Resgates

OUTUBRO
01

Ativos: Abertura da Campanha Flex Invest - Alteração das Carteiras de Investimentos

14

Fechamento da folha mensal - data limite para solicitação de Resgates e Portabilidades para recebimento no mês

30

Pagamentos de Benefícios e Resgates
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NOVEMBRO
Editorial
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Nossos
Investimentos

04

Ativos: Abertura da Campanha - Contribuição Esporádica (Plano Suplementar)

13

Fechamento da folha mensal - data limite para solicitação de Resgates e Portabilidades para recebimento no mês

27

Ativos: Encerramento da Campanha Flex Invest - data limite para envio da solicitação de alteração da Carteira de
Investimentos

30

Pagamentos de Benefícios e Resgates

DEZEMBRO
Por dentro dos
investimentos
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PRhosper
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04

Ativos: Abertura da Campanha 2021 - Alteração de Contribuição (modalidade Contribuição Definida)

04

Assistidos: Abertura da Campanha 2020 - alteração no valor do Benefício (modalidade Contribuição Definida)

14

Fechamento da folha mensal - data limite para solicitação de Resgates e Portabilidades para recebimento no mês

18

Envio do boleto para pagamento da Contribuição Esporádica

18

Pagamento Abono Anual e Folha Benefícios

28

Pagamento da Contribuição Esporádica

29

Ativos: Encerramento de Campanha - data limite para solicitação de Contribuição Esporádica (Plano Suplementar)

29

Pagamentos de Benefícios e Resgates

Especial Flex
Invest
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Juros baixos: como eles impactam
no seu planejamento financeiro?
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Depois de nova redução realizada pelo Copom (Comitê
de Política Monetária do Banco Central) no último dia
30 de outubro, a Selic, taxa básica de juro, está hoje
em 5% a.a. A expectativa do mercado é de que
esta trajetória de queda continue.
A inversão de cenário mexe diretamente na condução das finanças
pessoais, principalmente na gestão dos investimentos. Afinal, depois de longo período de juros
altos, favorecendo bastante as
aplicações em Renda Fixa, qual
estratégia utilizar agora?

Por que a Selic mexe com
suas finanças?
A Selic é a taxa básica de juro da economia, e influencia, direta ou indiretamente, as demais taxas do mercado. Ela afeta o
planejamento financeiro, tanto no consumo
e tomada de empréstimos, quanto no resultado (rentabilidade) de alguns investimentos.
Os juros são usados pelo Banco Central como uma
ferramenta para tentar controlar a inflação, pois a
alta ou queda dos juros influencia o consumo das
famílias e a tomada de crédito no Brasil. De modo
geral, quando a inflação está alta, o BC sobe os juros
para reduzir o consumo e forçar a queda dos preços.

Quando a inflação está baixa, o BC derruba os juros,
para estimular o consumo.

Selic e os investimentos
Cada modalidade de investimento tem
certa reação diante de alguns fatores
econômicos. Há aqueles que se beneficiam da inflação, há os que têm
bons resultados na alta dos juros,
já outros mostram ganhos na
queda dos juros etc.
Quando o mercado percebe a
tendência de alta dos juros (taxa
Selic), a melhor opção de investimento acaba sendo a Renda Fixa.
Entram nesta modalidade os títulos públicos atrelados à Selic (Tesouro Selic e os prefixados, por exemplo),
LCI (Letras de Crédito Imobiliário) e LCA
(Letras de Crédito do Agronegócio); CDB
(Certificado de Depósito Bancário).
Quando se entra em um cenário oposto, de
queda da Selic, como o que vemos agora, ganham
força os investimentos em Renda Variável, principalmente o mercado de ações. Tradicionalmente esta
opção oferece maiores chances de ganho; no entanto, o risco é maior.
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Justamente por isso, fala-se na diversificação como
alternativa de garantir ganhos ao investir: agrupando
investimentos que reagem de forma distinta a esses
fatores, você pode perder de um lado, ganhando de
outro, compondo assim uma cesta equilibrada que
lhe garante melhores resultados.

Editorial

Planeje suas
finanças

reflita sua necessidade. Seguir a decisão dos outros
parece ser algo vantajoso e seguro, mas não é.
Por exemplo, se você está construindo uma reserva
de emergência, ou poupando para a festa de formatura do seu filho (que será daqui a um ano), evite

alocar este dinheiro em investimentos de alto risco,
como ações. É melhor que ele renda pouco, mas com
baixo risco de perdê-lo. Opte também por aplicações
que garantam liquidez, ou seja, você pode resgatar
este dinheiro rapidamente caso precise (reserva de
emergência).

Para esta escolha, é preciso levar em consideração o
prazo do investimento, valor a ser investido e, principalmente, o perfil do investidor (seus objetivos, como
reage às oscilações do mercado e ao risco de perda).

Como conseguir melhores resultados?
Nossos
Investimentos

Por dentro dos
investimentos

No Programa de Carteiras de Investimentos da
PRhosper, o Flex Invest, você pode escolher se quer
mais ou menos risco em seus investimentos para a aposentadoria. A opção é feita sobre a parcela de ações.

Espaço
PRhosper
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Na PRhosper, você conta com uma equipe de gestores altamente capacitada, que acompanha o cenário
nacional e internacional (sugerimos a leitura de “Por
Dentro dos Investimentos”, pág. 6), o comportamento do mercado financeiro e, principalmente, as
diferentes modalidades de investimentos, visando
bons resultados, na forma de rentabilidade.

Por meio do Flex Invest, você pode optar pela carteira
que melhor atenda aos seus objetivos, necessidades
e, principalmente, ao seu perfil como investidor. Na
pág. 29, você encontra mais informações sobre este
assunto, com perguntas e respostas que podem esclarecer suas dúvidas!

Cuidado com o “efeito manada”!
Você já ouviu falar que nossas emoções afetam
a forma como cuidamos do dinheiro e, também,
como investimos? O “efeito manada” significa seguir
o que outros estão fazendo, mesmo que isso não

(*) Acompanhe a trajetória da Selic
Em outubro de 2016, o Banco Central deu início a uma sequência de
12 cortes na Selic. Neste período, a taxa de juros caiu de 14,25% ao ano
para 6,5% ao ano. De maio de 2018 até junho de 2019, a taxa foi mantida. Foram dez encontros do Copom sem mudanças na Selic.
No dia 31 de julho deste ano, a Selic foi reduzida em 0,5 pp, de 6,5%
a.a. para 6% a.a.. Na reunião seguinte (18/09), o Copom optou por nova
redução, e a taxa Selic passou a 5,5% a.a. No dia 30 de outubro, novo
corte: a taxa passou a 5% a.a.
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Aprenda a cuidar bem
da sua saúde mental
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O que é saúde mental para você? Hoje este termo ganha um significado bastante abrangente. De acordo
com a OMS (Organização Mundial da Saúde), “saúde
mental é um estado de bem-estar, no qual o indivíduo é capaz de usar suas próprias habilidades, recuperar-se do estresse rotineiro, ser produtivo e contribuir com a sua comunidade”.
Se ser mentalmente saudável, antigamente, significava a ausência de doenças dessa natureza, hoje
a saúde mental está relacionada, também, à forma
como as pessoas reagem às exigências da vida e ao
modo como harmonizam seus desejos, capacidades, ambições, ideias e emoções.
Saúde mental, portanto, engloba desde transtornos
como dislexia, autismo, síndrome de Down, demência senil, que se manifestam de diferentes formas e
com diferentes sintomas, até distúrbios psicológicos
e de comportamento – depressão, ansiedade e estresse, por exemplo – diretamente relacionados com
as condições de vida impostas pela sociedade atual.

Resumidamente, ter saúde mental nos
tempos atuais é:
• Estar bem consigo mesmo e com os
outros.
• Aceitar as exigências da vida.
• Saber lidar com as boas emoções e,
também, com aquelas desagradáveis,
mas que fazem parte da vida.
• Reconhecer seus limites e buscar ajuda
quando necessário.

Como preservar a saúde mental?
• Mantenha sentimentos positivos em relação a si,
aos outros e diante da vida.
• Aceite-se, ame-se mais e procure compreender os
outros, com suas qualidades e limitações.
• Evite consumo de álcool, cigarro e medicamentos
sem prescrição médica.
• Não use drogas.
• Reserve tempo para o lazer, convivência com
amigos e com a família.

Palavra do
Participante

• Mantenha bons hábitos alimentares.
• Cuide da qualidade do seu sono.
• Pratique atividades físicas regularmente.

Especial Flex
Invest

• Procure manter seu lar sempre em harmonia, para
que ele seja seu porto seguro, ideal para renovar
suas energias.
• Busque alternativas para relaxar: meditação, ioga,
dança, caminhada ao ar livre, música, banho
de mar. Cada pessoa tem uma atividade de sua
preferência que lhe proporcione o relaxamento
necessário. O importante é encontrar a sua.
• Muita atenção à saúde: corpo e mente estão
conectados e precisam de cuidados.
• Dedique-se ao voluntariado: conhecer as dores e
necessidades alheias, colocando-se no lugar do
outro e ajudando-o, pode ser um bom caminho
para cuidar das suas emoções.
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100 anos Rhodia - Tempo de
recordar, com olhar para o futuro
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Planeje suas
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Por dentro dos
investimentos

Sr. Edson Vaz Musa foi o primeiro brasileiro a
chegar à presidência de uma multinacional. Ingressou na Cia. Brasileira Rhodiaceta, subsidiária da Rhodia, como engenheiro, na Usina Nylon, em dezembro
de 1961. Foi presidente da filial brasileira de 1984 a
1996, sendo nomeado, em 1986, membro do Comitê
Executivo do Grupo Rhône-Poulenc.

Espaço
PRhosper

Saiba mais sobre
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Sobre sua nomeação como Presidente, Sr. Edson Vaz
Musa comenta: “meus maiores desafios foram geren-

ciar uma grande empresa num momento de intensa
transição política, de uma economia com forte inflação e de preparar a empresa de baixa produtividade
(como toda a Industria Brasileira) para uma expectativa de futura, mas breve abertura de fronteiras”.
“A Rhodia deu uma grande contribuição ao Brasil e
à França. Formamos uma geração de executivos que
acabaram fazendo escola em: Recursos Humanos,
Comunicação Empresarial, em uma importante contribuição às indústrias têxteis e Químicas e nas Ciências da Vida”, recorda.
“Éramos a empresa a francesa mais brasileira. Dávamos uma importante contribuição à cultura francesa
no Brasil. Minha mensagem para o pessoal da Rhodia/Solvay é de orgulho pela belíssima empresa que
trabalham ou trabalharam e que deu uma grande
contribuição ao Brasil.
Sejam fiéis a Marca”.

Sr. Walter Cirillo trabalhou na Rhodia de 1966 a

Qualidade
de vida

2005, atuando como Presidente da Rhodia América
Latina no período de 2000 a 2005, e membro do
Conselho de Administração da Rhodia Mundial.
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Uma trajetória tão marcante é resultado do empenho de muitas pessoas. Colaboradores, prestadores de serviços, familiares, são muitos os
envolvidos. Como forma de comemorar esses 100
anos, procuramos reunir aqui depoimentos de alguns ex-presidentes da Rhodia, bem como de
Daniela Manique, atual Presidente do Grupo
Solvay na América Latina. Todos eles são Participantes dos Planos de Aposentadoria da PRhosper.

“O centenário da Rhodia no Brasil representa,
para mim, o sucesso de um empreendimento conduzido com o maior respeito pelo Brasil e por todas as pessoas que trabalharam
para esse feito. A Rhodia teve discernimento

e confiança para investir na construção de uma cadeia industrial complexa e bastante completa, que
visou, o tempo todo, atender ao crescimento da economia brasileira. Portanto, completar 100 anos com
uma estrutura de atividades interessantes e modernas, representa uma enorme conquista. A contribuição de talentos de nacionalidade francesa que aqui
chegaram no início, para uma permanência definitiva, foi decisiva. A integração foi perfeita e creio que
a conjunção do know-how dos técnicos franceses e a
adaptabilidade, interesse e capacidade de absorção
de conhecimentos dos brasileiros – de todos os níveis
- foi decisiva para esse sucesso”.
“Momento marcante que gostaria de destacar (pois é
relevante para a PRhosper), foi a evolução de um Plano pioneiro e socialmente muito avançado na época,
que garantia um complemento de aposentadoria aos
Rhodianos, após um período importante de trabalho.
O Plano era relativamente informal, totalmente subsidiado pela empresa. Nos anos 80 (não tenho certeza da data), um Diretor Geral, que iniciava sua atuação, nos desafiou na área de RH para demonstrarmos
a adequação e sustentabilidade do Plano. O desafio
nos conduziu à contratação de uma consultoria especializada, que nos orientou na primeira formulação
do PRhosper”.

Sr. Osni de Lima trabalhou na Rhodia de novem-

bro de 2001 a junho de 2015. Ocupou a presidência
da empresa no período de 2012 a 2015, acumulando
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o cargo de Vice-Presidente de RH para América Latina.
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“O Centenário da Rhodia representa dedicação e superação de uma equipe de empregados e colaboradores sempre atentos a satisfazer as expectativas
dos stakeholders, em um ambiente nem sempre favorável, devido às situações adversas da economia
do País. Inovação e transformação estão no DNA da
Rhodia e certamente contribuirão de forma definitiva
para continuar atuando com sucesso em nosso país e
contribuindo para fazer a diferença na vida das pessoas que consomem seus produtos”.

2016, permanecendo até 2018. Iniciou sua carreira
como trainee da Rhodia no Brasil em 1982.
Em 2002, foi nomeado Vice-Presidente na América
Latina para as áreas de Compras e Serviços. Em 2006,
se tornou vice-presidente de Suprimentos, Energia e
Relações Governamentais da Rhodia América Latina.

Qualidade
de vida
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Daniela Manique assumiu a presidência

2016. Tomou posse como presidente em março de
2015, permanecendo no cargo por um ano, quando
optou por morar nos Estados Unidos.
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do Grupo Solvay na América Latina no dia 1º
de Julho de 2018.

“O Centenário da Rhodia representa a conquista do
delicado equilíbrio entre tradição, cultura e mudanças para enfrentar os muitos desafios na condução de
seus negócios durante um século!”
“Para a companhia, durante o período em que estive
lá, acho que a aquisição pela Solvay foi um momento
marcante. Para mim, pessoalmente, foi ser a primeira mulher a ocupar a posição de Presidente em uma
empresa predominantemente masculina”.

Sr. José Borges Matias assumiu a presidência do
Grupo Solvay na América Latina no dia 1 de abril de

“Minha passagem de referência pessoal foi o desafio que a empresa me confiou para gerir atividades
e equipes ao redor do mundo, em meus 12 últimos
anos na empresa”.

Olhar para
o futuro

“Como momento marcante durante minha trajetória na Rhodia, destaco a Coordenação do processo de integração dos dois grupos, Rhodia e
Solvay, na América Latina, inclusive reformando
e adequando o novo escritório do CENESP, para
abrigar e acomodar as equipes oriundas dessas
duas empresas”.

Denise Porcelli trabalhou na Rhodia de 2008 a
Espaço
PRhosper

“O centenário da Rhodia representa a longevidade de
uma competente empresa que muito contribuiu para
o desenvolvimento das pessoas e países latino-americanos, estruturando suas áreas químicas, ciências
da vida e têxteis”.

A partir de 2008 se tornou vice-presidente mundial
de Compras.
Com a aquisição da Rhodia pelo grupo Solvay, em setembro de 2011, foi confirmado no cargo de VP Mundial de Compras e Supply Chain. Em 2014, de volta ao
Brasil, assumiu a posição de presidente mundial da
Unidade de Negócios Coatis do Grupo Solvay.

“É uma enorme honra para mim estar na presidência
do Grupo na comemoração dos 100 anos de Rhodia
no Brasil. São inúmeros os momentos de orgulho
nestes quinze anos de carreira Rhodia, e que continuam ocorrendo. Posso citar a conclusão do Projeto
Angela e da maior planta de abatimento de gás de
efeito estufa das Américas, o lançamento do primeiro
fio “anticelulite” do mercado, onde trabalhei no desenvolvimento de matérias-primas, o lançamento da
fábrica de Augeo® em 2018”.
“A cada ano, reforçamos a nossa imagem de liderança
em inovação e sustentabilidade, fortalecendo a nossa
marca para mais 100 anos!”
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Campanha Flex Invest: Oportunidade
de rever sua estratégia de investimentos
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Os participantes dos Planos Básico - modalidade
Contribuição Definida; Plano Suplementar; Plano Solvayprev puderam escolher durante o mês de novembro entre as carteiras do Programa Flex Invest: Flex
CDI, Flex 0, Flex 15, FLex 30.
A Campanha Flex Invest 2019 ocorreu no período de
14 de outubro a 22 de novembro de 2019. Você sabe
exatamente a finalidade dessas campanhas anuais, e

por que representam grande oportunidade de rever
sua estratégia de investimentos?
A Campanha Flex Invest tem como principal objetivo
possibilitar aos Participantes a alteração de carteira,
dentro das quatro opções disponíveis. Trata-se de uma
decisão de cada Participante, sem qualquer obrigatoriedade. Caso não deseje migrar de carteira nessas
campanhas, tudo continua como está.

No Programa de Carteiras de Investimentos Flex
Invest, o Participante pode escolher se quer se submeter a mais ou menos risco em seus investimentos
para a aposentadoria. A opção é feita pela parcela de
ações, como você pode ver a seguir:

Por dentro dos
investimentos
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Para saber mais sobre o Programa, acesse: https://www.prhosper.com.br/programa-flex-invest
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Para esta edição, com base na experiência da PRhosper, foram reunidas aqui as
perguntas mais frequentes. Confira!
1.

Editorial

Planeje suas
finanças

Por que aderir ao Flex Invest?

A PRhosper sabe que as pessoas têm perfis e escolhas
diferentes. Por conta disso, cada uma tem suas preferências e decide investir seu dinheiro de acordo com
sua personalidade e suas expectativas.
Escolher a carteira mais ajustada ao seu perfil e aos
seus objetivos é um direito seu. Anualmente, você
pode optar por migrar de carteira, ajustando assim sua
estratégia. Essa escolha é sua. Caso prefira, nada muda!

Nossos
Investimentos

Por dentro dos
investimentos

2. Qual é a composição das carteiras da
PRhosper?

3. Como acessar a lâmina mensal de
investimentos?

5. Porque tenho que aderir, se já estou na
carteira Padrão CD?

Na página “Rentabilidade dos Investimentos”,
você escolhe o ano, a carteira e, na tabela seguinte,
você clica no mês que quer acessar. Ali você tem acesso ao informativo mensal de investimentos, análise
gráfica, risco x retorno das carteiras, comentários da
administração e cenário econômico.

Os empregados que preferirem não aderir/optar,
bem como aqueles que aderirem ao Programa, mas
que não fizerem sua opção, serão automaticamente
enquadrados na Carteira Padrão CD.

4. Como analisar rentabilidade?
A rentabilidade deve ser analisada sempre anualmente,
evitando assim se submeter a fatores sazonais.
Por exemplo (hipoteticamente falando): você pode
achar que a rentabilidade não foi satisfatória de dezembro para janeiro, sem saber que este resultado é
característico para o período.

A Carteira Padrão CD deve ser utilizada somente para
empregados recém contratados. Recomendamos a
todos os Participantes que na próxima campanha façam a escolha conforme o perfil de investidor. Futuramente a carteira padrão CD será extinta. Os Participantes que encontram-se na Carteira Padrão CD, no
momento da primeira opção por uma das cotas Flex
Invest, devem preencher e assinar os formulários Termo de Adesão e Termo de Opção e Responsabilidade.

A PRhosper oferece duas carteiras 100% renda fixa e
duas carteiras com renda variável:
Espaço
PRhosper

Saiba mais sobre
Previdência

Qualidade
de vida

Palavra do
Participante

Especial Flex
Invest

Fonte: http://prhosper.com.br/wp-content/uploads/2019/10/Campanha-Flex-Invest_2019_posicao_investimentos.pdf
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