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SAUDADE, RESILIÊNCIA, SOLIDARIEDADE
2020 termina. Talvez, para muitos de nós, este tenha sido o ano
mais desafiador de nossas vidas. Aprendizado, superação, saudade, resiliência, solidariedade. Em meio a tantos sentimentos e
obstáculos, nossa reação na PRhosper foi trabalhar ainda mais,
estreitando nossa comunicação, mostrando-nos presentes mesmo nos momentos mais críticos de distanciamento.
A tecnologia nos ajudou muito nesse período de ajustes. Assim
como a maturidade e espírito inovador da PRhosper e de toda a

nossa equipe. Abraçamos a transformação digital e buscamos,
por meio dela, caminhos para oferecer o nosso melhor, implementando diversos projetos dos quais falaremos nesta edição.
Em nossa sólida estrutura de governança, tivemos uma importante alteração na Diretoria Executiva: Arthur Pires assumiu a Diretoria de Seguridade e Operações. Confira, nesta edição, uma
esclarecedora entrevista sobre o trabalho da Entidade para aderência à LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais).
Para que você possa acompanhar mais de perto o nosso trabalho, no “Espaço PRhosper” divulgamos nossas principais
realizações.
Contamos com uma equipe altamente capacitada para a gestão dos investimentos. Atentos ao cenário e ao comportamento
dos diferentes ativos, esses profissionais buscam os melhores
resultados nas diferentes carteiras. Na editoria “Por dentro dos
Investimentos”, Jordanno Santos, sócio-diretor da i9Advisory
(consultoria de investimentos), fala sobre a implantação da custódia centralizada na Entidade.
Ainda sobre investimentos, você confere os resultados alcançados e pode acompanhar vídeo de Rone Almeida, também da
i9Advisory, destacando o cenário para 2021.
Em “Saiba mais sobre Previdência”, falaremos sobre a necessidade, ou não, de fazer ajustes nos investimentos. A editoria “Qua-
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lidade de Vida” fala sobre o maior patrimônio que temos, e do
qual devemos cuidar cada vez mais e melhor: nossa saúde!
Que possamos, unidos, renovar nossas energias para iniciar um
novo ciclo, com otimismo, disposição e esperança. Muita paz,
saúde e prosperidade em cada lar.
Boas Festas. Feliz 2021.
Um forte abraço.

Valeria Bernasconi
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Atenção às compras online
Dicas importantes para você!
Por conta da pandemia e do período de distanciamento social, até os
mais avessos à tecnologia se renderam ao mundo online, seja para realizar serviços bancários ou para efetuar suas compras. Na lista, itens de
supermercado, remédios, roupas, calçados, cuidados pessoais, eletrodomésticos, utensílios de cozinha, brinquedos e muito mais.
Incorporado à rotina das famílias, a tendência é de que este hábito
permaneça. Para fazer suas compras online com segurança, sugerimos aqui alguns cuidados.

1.

Pesquise: procure o produto em
várias lojas antes de efetuar a compra,
comparando prazos, custos de frete e
condições de pagamento.

2.

Defina: compre apenas o que realmente
precisa. Evite a tentação de comprar
algo, só porque aparece entre os mais
vendidos ou porque está com aquele preço
promocional imperdível.

3.

Confira: como não dá para sentir e tocar
o produto, pesquise suas características,
verifique se estão de acordo com sua
necessidade e não compre apenas para
seguir a moda.

4.

Pense: evite comprar rapidamente. Crie o
hábito de pensar e avaliar a compra antes
de efetuá-la.

Como evitar gastos por impulso?
Espaço PRhosper
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Por haver muito menos envolvimento sensorial no ambiente virtual
do que na loja física, pode ser mais fácil evitar as compras por impulso
na rede. Por outro lado, a facilidade, a rapidez e a segurança de ter o
sonhado produto em “apenas um clique” exigem certo controle.
A fragilidade emocional causada pela pandemia também pede certa cautela, porque pode abrir brecha para o consumo por impulso.
Para combatê-lo, a dica é fazer aquela tradicional pergunta: “eu quero este produto ou eu preciso realmente dele?
Ao optar pela compra, verifique se as características do produto estão de acordo com sua necessidade.
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Cuidado com o parcelamento

Atenção a outras dicas para
evitar problemas nas compras e
transações pela internet:
1. Instale programas antivírus e antispyware e

Nas compras online, é bastante usual o pagamento com cartão de
crédito. Antes de fechar a compra, observe atentamente as condições de parcelamento. Nem sempre a cobrança de juros fica explícita como deveria e, na pressa, você clica e paga mais caro, sem notar. Evite atropelos, repasse todas etapas de compra e faça o cálculo
do total, antes de aprovar qualquer pagamento.

procure atualizá-los regularmente para dar
mais segurança à navegação.

A menos que você monitore frequentemente seus gastos, o acúmulo
de compras parceladas pode, sim, levá-lo ao descontrole financeiro.

2.

Observe as dicas de
segurança online

3.

Para fechar sua compra com tranquilidade, verifique primeiro as
políticas de entrega e devolução.
Ao pagar suas compras online, muito cuidado para manter protegidos os seus dados financeiros e pessoais.

4.

Antes de fornecer o número do seu cartão de crédito, por exemplo,
cheque se o site permite a transmissão segura da informação. Para
isso, verifique as chaves de segurança, como o símbolo do cadeado
fechado na barra inferior do site ou no endereço (URL) que começa
com https://. Esses sinais indicam que somente você e o site podem
ver a informação relacionada ao pagamento.

5.

Mantenha um registro de suas transações e revise sempre os extratos do seu cartão. Caso note alguma operação suspeita, comunique
imediatamente à administradora.

Mantenha a sua senha protegida e nunca
informe esse código em pedidos de
cadastramento ou recadastramento.
Guarde número de protocolo e
comprovante de compra para
comprovações futuras.
Fique atento ao seu extrato bancário e à
fatura do cartão para checar cobranças
indevidas.
Evite “entrar” nas lojas clicando em links
de e-mails com promoções mirabolantes.
Confira as promoções diretamente no site da
loja digitando o endereço para evitar golpes.

Cuide da sua segurança e boas compras!
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Nossos Investimentos
Hermano Souza, Coordenador de Investimentos e
Tesouraria da PRhosper, fala sobre o cenário econômico ao longo de 2020 e o impacto das cotas até
o mês de outubro.
O tema principal do ano de 2020 é a pandemia da Covid-19. No entanto, outros eventos também contribuíram para a alta volatilidade
observada no mercado financeiro até outubro.
Começamos a observar, já em janeiro (com um impacto negativo
no desempenho das Carteiras), os primeiros casos de contágio pelo
coronavírus na China e o ataque dos EUA que matou o principal
chefe militar do Irã.
Em fevereiro, tivemos os primeiros casos de Covid-19 na Itália e na
Coreia do Sul, levando a um questionamento quanto ao poder de
disseminação da doença e das consequências relacionadas à economia mundial.
Em março, observamos o que alguns analistas consideram a pior
crise do mercado financeiro mundial, quando o efeito da Covid-19
atingiu praticamente todas as economias. Foram implementadas
medidas de restrição de circulação de pessoas e fechamento de atividades não essenciais, o que impactou severamente o desempenho da economia mundial.
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De abril a julho, observamos uma recuperação surpreendente dos
ativos, principalmente aqueles de risco, muito em função das reações dos Bancos Centrais ao redor do mundo, que tomaram medidas contundentes e ágeis, dando suporte aos cidadãos e empresas,
e injetando um valor monetário nunca visto nas economias. Nesse
período, verificamos, também, o início do estudo de várias vacinas
para combate à Covid-19. Na economia doméstica, tivemos uma ótima performance, que só não foi melhor, em função das demissões
dos ministros Sérgio Moro (Justiça e Segurança Pública) e Luiz Henrique Mandetta (Saúde) e dos atritos entre as esferas do Governo.
Nos meses de agosto, setembro e outubro, sentimos novamente o
mercado financeiro balançar, com maior aversão ao risco, motivada,
principalmente, pela insegurança quanto à segunda onda de contágio
de Covid-19; incerteza quanto às eleições norte-americanas e rumores de que o presidente Donald Trump voltaria a estremecer a relação
comercial entre EUA e China; e notícias relacionadas ao andamento
das fases de pesquisas de vacinas. No cenário doméstico, o principal
assunto foi a questão fiscal, mais precisamente o teto de gastos, o que
trouxe bastante incerteza ao mercado e uma pressão maior quanto às
reformas necessárias para o ajuste fiscal da economia brasileira.
Se acompanharmos a evolução das cotas das Carteiras, podemos
observar como cada um desses fatores afetou seus desempenhos.
É importante salientar que, mesmo em um cenário adverso neste ano, e com a equipe trabalhando em home office, concluímos
a implantação da Custódia Centralizada e iniciamos o processo de
diversificação estratégica das Carteiras.
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RENTABILIDADE DAS COTAS PRHOSPER (%)
FUNDOS DE INVESTIMENTOS
OUT
NO ANO
12 MESES
PLANO BÁSICO FLEX 0

-0,11

0,35

0,72

12,08

PLANO BÁSICO CD

-0,26

-1,54

0,44

13,77

PLANO BÁSICO FLEX 15

-0,25

-1,51

0,47

13,79

PLANO BÁSICO FLEX 30

-0,41

-3,68

-0,15

15,09

PLANO SUPLEMENTAR FLEX 0

-0,12

0,34

0,70

12,07

PLANO SUPLEMENTAR CD

-0,26

-1,53

0,45

13,78

PLANO SUPLEMENTAR FLEX 15

-0,26

-1,52

0,46

13,78

PLANO SUPLEMENTAR FLEX 30

-0,42

-3,68

-0,15

15,09

PLANO SOLVAYPREV CD

-0,29

-1,56

0,42

13,74

PLANO SOLVAYPREV FLEX 15

-0,27

-1,56

0,42

13,74

PLANO SOLVAYPREV FLEX 30

-0,43

-3,69

-0,16

15,07

FUNDOS DE INVESTIMENTOS
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24 MESES

COTA BD (%)
Até out-2020

5,3339

12 meses

13,0387

INPC + 5,25 (%)
Até out-2020

7,4367%

12 meses

10,2711%

RENTABILIDADE DOS FUNDOS INVESTIDOS PELAS COTAS PRHOSPER (%)
OUT
NO ANO

12 MESES

24 MESES

LYON FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (FIC EXCLUSIVO PRHOSPER)

-0,13

0,57

1,03

13,10

SHANGHAI FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (FIC EXCLUSIVO PRHOSPER)

-0,06

1,21

1,72

14,10

BRUSSELS FIC AÇÕES (FIC EXCLUSIVO PRHOSPER)

-1,21

-15,75

-7,56

17,88

ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI

0,15

2,18

2,91

9,16

VINCI ATLAS INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO

-0,77

4,16

N/A

N/A

CLARITAS TOTAL RETURN FIC MULTIMERCADO

-0,12

4,22

8,36

22,99

DAHLIA TOTAL RETURN FIC MULTIMERCADO

0,50

7,48

18,43

51,55

VINCI SELECTION EQUITIES FI AÇÕES

-1,14

-8,72

-0,11

30,37

MCVP FIC AÇÕES

-1,88

N/A

N/A

N/A

MOAT CAPITAL FIC AÇÕES

-1,91

-13,02

-1,55

31,09

VINCI INTERNACIONAL INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO

0,39

41,54

40,97

50,75
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Custódia Centralizada: saiba mais!
No mês de agosto de 2020, foi implantada na PRhosper a Custódia
Centralizada. Basicamente, isso significa a centralização da guarda e
registro eletrônico dos ativos das carteiras de investimento da Entidade, assim como a concentração, em um único prestador, dos serviços
de liquidação financeira e controle dos ativos.

Cenário Econômico 2021
Rone Almeida, economista na I9Advisory, fala sobre o cenário econômico e perspectivas para 2021, destacando fatores que poderão influenciar o mercado e os investimentos.

Esta implantação tem como objetivo trazer maior transparência e governança na gestão das carteiras de investimentos, a partir da ótica de que
todo o processo de movimentação de ativos, registro e controle seja realizado apenas por um Custodiante e administrador. O parceiro homologado para a prestação deste serviço é o Santander Securities Service (S3).

Clique no botão abaixo para assistir:

Para abordar este assunto, conversamos com Jordanno Santos, sócio-diretor da i9Advisory, consultoria de investimentos que assessora a PRhosper.

Por dentro dos
Investimentos

PRhosper 1. Pode explicar aos nossos Participantes
o que é Custódia Centralizada?
Jordanno Santos: A Custódia Centralizada realiza a controladoria e custódia (salvaguarda) de todos os ativos da carteira investida pelos Planos
da PRhosper. Precifica os ativos dos fundos, além de realizar as liquidações físicas e financeiras das operações realizadas pelos gestores.

Espaço PRhosper

PRhosper 2. Por que a PRhosper optou por esta
mudança?

Saiba mais sobre
Previdência

Jordanno Santos: A PRhosper considerou, para a tomada de decisão,
as exigências legais e a segregação efetiva das carteiras dos Planos,
com a implementação de contas Cetip diferentes, sendo possível identificar e individualizar cada investimento. O CNPC (Conselho Nacional
de Previdência Complementar) aprovou resolução que permite a ins-

Qualidade de
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Patrocinadora
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A proposta contribui para mitigar o risco jurídico da determinação
judicial da utilização de recursos de um plano de benefícios para outros planos administrados pela mesma Entidade. Também facilita a
operacionalização jurídica, no caso de reorganizações societárias dos
Planos (cisão, fusão, incorporação e transferência de gerenciamento).
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A norma está alinhada, também, às recentes alterações promovidas
pela Resolução CMN nº 4.661/2018 que, ao dispor sobre as diretrizes de aplicação de recursos garantidores dos planos de benefícios,
previu registro individualizado e identificado por plano dos ativos
financeiros em sistemas de custódia.

PRhosper 3. Quais são as vantagens da Custódia
Centralizada?
Jordanno Santos: As vantagens de possuir uma Custódia Centralizada são diversas. Aqui destacamos as principais: permite a alocação em mais de um gestor, mantendo a base operacional apenas em
uma conta; normaliza a precificação dos ativos em diferentes carteira, mantendo a métrica de um único prestador de serviço; minimiza

possíveis conflitos de interesse entre Administradores e Gestores e,
principalmente, faz o registro dos ativos de forma individualizada e
identificado ao respectivo plano de benefícios.

PRhosper 4. Qual o papel do Custodiante
em relação aos investimentos? Seu serviço é
monitorado por alguém?
Jordanno Santos: O papel do Custodiante em relação aos investimentos é recepcionar todas as instruções de investimentos feitas
pelo gestor e realizar a guarda e liquidação física e financeira dos
ativos que compõem um fundo de investimentos. A pessoa jurídica
que presta o serviço de custódia é monitorada nos termos da regulamentação da CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e do Banco
Central do Brasil.

PRhosper 5. Como a i9Advisory atua em relação
ao Custodiante?
Jordanno Santos: A I9Advisory atua como consultoria de seleção
de Custodiante e recebe todas as informações necessárias para uma
nova checagem da precificação dos ativos que compõem um fundo
de investimentos.

PRhosper 6. No processo de Custódia Centralizada, houve também a segregação real das cotas.
Pode explicar o que isso significa e o que muda,
na prática, nos investimentos?
Jordanno Santos: A PRhosper levou em consideração, no processo
de contratação de Custódia Centralizada, a segregação efetiva (real)
das carteiras dos Planos.
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Com a implementação de contas Cetip diferentes, é possível identificar e individualizar cada investimento realizado pelos Perfis em
seus respectivos Planos de Benefícios. Anteriormente, se fazia uma
segregação virtual das cotas dos Planos de Benefícios.
A nova segregação real contribui para mitigar erros que poderiam
ocorrer na segregação virtual, além de mitigar o risco jurídico da utilização de recursos de um Plano de Benefícios para outros Planos
administrados pela mesma Entidade.

PRhosper 7. Há alguma consideração que gostaria
de fazer em relação à Custódia Centralizada?
Jordanno Santos: Com a Custódia Centralizada, a PRhosper passa
a ter mais confiabilidade no cálculo das cotas e agilidade no fechamento contábil e previdencial.

PRhosper 8. Gostaria de dizer algo aos
Participantes em relação a este assunto?
Jordanno Santos: Com a Custódia Centralizada, a PRhosper está
aderente às exigências da nova legislação e às melhores práticas de
governança corporativa, com a segregação real entre os Planos. A
Custódia Centralizada permite acompanhar o Plano de forma mais
próxima (possibilidade de visualizar possíveis anormalidades em
tempo reduzido).

Em nosso site, você encontra mais informações sobre a
implantação da Custódia Centralizada. Acesse:
CLIQUE AQUI!
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Transformação Digital
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Sempre atenta às novas tendências e tecnologias, a PRhosper tem
buscado oferecer soluções e facilidades para estreitar o relacionamento com seus Participantes, fornecer informações sempre atualizadas e, também, maior segurança e praticidade na realização de
tarefas. Confira aqui alguns exemplos:

Contracheque Digital
Por dentro dos
Investimentos

Espaço PRhosper

Campanhas realizadas 100% online!
Mais uma facilidade: a partir deste ano, as Campanhas para Alteração
de Contribuição e para Alteração de Renda ocorreram de forma 100%
digital, com acesso via Área do Participante no site da PRhosper.

Campanha Flex Invest 2020
Neste ano a Campanha Flex Invest, para alteração de Perfil de Investimento, também ocorreu de forma 100% digital, de 06 de novembro a 06 de dezembro, com acesso via área do Participante no site da
PRhosper.

A partir de agosto deste ano, o contracheque mensal deixou de ser entregue pelos
Correios, passando a ser digital. Para consultá-lo, basta acessar a Área do Participante no site da PRhosper.

Qualidade de
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Sempre fomos adeptos da inovação, e neste ano ela se tornou fundamental, não apenas para a continuidade do nosso
trabalho, quanto para a melhoria de nossos processos.
Somente inovar, no entanto, não basta. É preciso orientar. A
comunicação sempre foi uma prioridade na PRhosper: para
que nossos Participantes e Assistidos pudessem acompanhar
tantas mudanças e ajustes em função da pandemia, todas as
ações têm sido comunicadas com a máxima transparência, e
um cuidado ainda maior do que o habitual.

Acesso ao guia para consulta do contracheque online:

Para cada iniciativa, criamos um verdadeiro passo a passo, visando minimizar dúvidas e facilitar a vida de nossos Participantes e Assistidos.

CLIQUE AQUI!

Saiba mais sobre
Previdência

Inovar é preciso, orientar
também!

Eleições para o Conselho Deliberativo

E nosso trabalho continua!
Acompanhe nossas realizações e
comunicados no site da PRhosper e nas
redes sociais.

No período de 23 de novembro a 11 de dezembro, foram realizadas
as eleições para Representante dos Participantes Ativos e Representante dos Participantes Assistidos e Beneficiários no Conselho Deliberativo da PRhosper, em formato eletrônico, via Área do Participante.
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Alteração da Diretoria
Executiva

Conselho Deliberativo: nova composição
De 23 de novembro a 11 de dezembro, de forma online, foram realizadas as eleições para Representante
dos Participantes (Ativos, BPDs e Autopatrocinados) e Representante dos Participantes Assistidos e Pensionistas no Conselho Deliberativo da PRhosper.

Tivemos uma importante mudança na Diretoria Executiva: no dia
1º de novembro, Arthur Pires assumiu a Diretoria de Seguridade e
Operações da PRhosper.

Conheça, a seguir, os eleitos:

REPRESENTANTE DOS PARTICIPANTES ASSISTIDOS E
PENSIONISTAS NO CONSELHO DELIBERATIVO

Graduado em Ciências Atuariais pela PUC-SP e com MBA Executivo
pelo Insper, Arthur Pires possui 17 anos de experiência em Previdência Complementar e certificação pelo ICSS e Anbima (CPA-20).

ALBINO NADAES CAMPOS (Eleito com 74,64% dos votos válidos)
Formei-me em Economia pela PUC e trabalhei no Grupo Rhodia por 25 anos (em 12 deles
como Gerente da Área de Suprimentos e Administração de Materiais Estratégicos).
Sou atualmente Diretor Financeiro da Associação Ródano.
Desde 1990 sou membro fundador do Instituto de Marketing Industrial.
Paralelamente à minha atividade profissional, sou um dos fundadores e atual presidente do
Conselho Diretor da Abrace (Associação Brasileira para o Adolescente e a Criança Especial),
instituição sem fins lucrativos voltada ao atendimento de pessoas (desde 1996 atende
também jovens e adultos) com deficiência intelectual.
Sou casado há 43 anos com a Pedra e tenho três filhos, Gustavo, Felipe e Eduardo que
são motivos de muito orgulho para nós pais, pelo exemplo que são de humanidade e
sensibilidade, e muito atentos ao que realmente tem importância na vida.

Iniciou sua trajetória na PRhosper em 2018 como Coordenador de
Operações. No dia 20 de outubro deste ano, o Conselho Deliberativo aprovou sua nomeação para Diretor de Seguridade e Operações
da Entidade.
Arthur Pires é o nosso entrevistado, para falar sobre LGPD (Lei Geral
de Proteção de Dados Pessoais) e seu trabalho na PRhosper. Não
deixe de ler! (pág. 12)

REPRESENTANTE DOS PARTICIPANTES (ATIVOS, BPD’s
E AUTOPATROCINADOS) NO CONSELHO DELIBERATIVO
VLAMIR KANASHIRO (Eleito com 49,82% dos votos válidos)
Tenho formação em Engenharia Química pela Escola de Engenharia de Mauá e em Engenharia de
Segurança do Trabalho pela Faculdade de Engenharia Industrial (FEI).
1987-1989: Chefe do Departamento de Produção Polimerização Contínua Poliéster (UTSA)
1989-1991: Engenheiro de Segurança de Processos (CSA)
1991-1994: Chefe do Departamento de Segurança Industrial (UTSA)
1994-1995: Assessor Corporativo de Segurança Industrial (CENESP)
1996-2000: Gerente Administrativo (USBC)
2000-atual: Gerente Corporativo de HSE da Zona América Latina (Paulínia)

Saiba mais sobre
Previdência
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Dia do Aposentado 2021

Em tempos de transformação digital, a PRhosper tem promovido encontros virtuais para proporcionar
aos Participantes e Assistidos oportunidade de saber mais sobre seus investimentos, conhecer com transparência o desempenho das Carteiras, compreender o cenário atual, os fatores que afetam o mercado e
as perspectivas para 2021.

O tempo passa depressa e já estamos nos preparando para
homenagear nossos queridos Aposentados.

O encontro mais recente foi realizado no dia 25/11 e contou com as seguintes participações:

Por conta do momento em que vivemos, a transformação di-

Abertura: Daniela Manique, Presidente do Conselho Deliberativo PRhosper.

gital também irá nos ajudar a tornar o Dia Nacional do Aposentado (24 de janeiro) ainda mais especial em 2021, com

Destaques 2020: Valeria Bernasconi, Diretora Superintendente e AETQ e Arthur Pires, Diretor de Operações e Seguridade e ARPB.

Por dentro dos
Investimentos

todo o carinho e a segurança que a data merece.
Contamos com a sua participação, enviando um vídeo de até

Resultados PRhosper 2020: Hermano Souza, Coordenador de Investimentos e Tesouraria.

um minuto – gravado na posição horizontal –, falando breveCenários 2020 e 2021 e Mercado de Fundos: Jordanno Santos e Rone Almeida, ambos da i9Advisory.

Espaço PRhosper

mente sobre a sua experiência de vida na Rhodia e na PRhos-

Você pode assistir ao vídeo deste encontro na íntegra,
clicando no botão abaixo:

per, para que possamos exibi-lo nessa comemoração.

Quanto mais vídeos recebermos,
mais agradável e especial se tornará
essa iniciativa! Participe!

Saiba mais sobre
Previdência

Mande seu vídeo para: rhodia.prhosper@solvay.com
especificando o assunto como DIA DO APOSENTA-

Qualidade de
Vida / Espaço da
Patrocinadora

DO 2021, até o dia 15/01/2021.
Para saber mais sobre os Encontros Virtuais e acompanhá-los, acesse:
https://prhosper.com.br/galerias/encontro-virtual-prhosper
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Entrevista Especial
Alinhamento da PRhosper à LGPD
A Equipe PRhosper, sempre atenta às melhores práticas de governança corporativa, tem se dedicado a aprimorar processos, para
total aderência às regras da LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados
Pessoais).
A LGPD – Lei nº 13.709/2018 – entrou em vigor no dia 18 de setembro e regulamenta a coleta, tratamento, armazenamento e compartilhamento de dados pessoais gerenciados pelas empresas.
Resumidamente, ela procura esclarecer o que uma empresa possuidora de dados pessoais dos clientes pode ou não fazer, assim como
os direitos de cada pessoa que tem suas informações tratadas por
essas empresas.
Para falar sobre a LGPD e todo o trabalho que vem sendo realizado
na PRhosper, conversamos com Arthur Pires, Diretor de Seguridade
e Operações da PRhosper e DPO (Data Protection Officer).
Boa leitura!

Qualidade de
Vida / Espaço da
Patrocinadora
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Arthur Pires: A LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais) é
uma lei criada para proteger os direitos fundamentais de liberdade
e privacidade dos titulares de dados pessoais, ao estabelecer regras
para tratamento desses dados (coleta, produção, armazenamento,
utilização, acesso etc.), e limitar a ação e impor penalidades às empresas que trabalham com essas informações.
A LGPD tem como finalidade regular o tratamento de dados pessoais, nos meios digitais ou físicos, realizado por pessoas naturais
ou pessoas jurídicas, de direito público ou privado. A lei, portanto,
é aplicável às EFPC (Entidades Fechadas de Previdência Complementar), que, em razão de suas atividades próprias, efetuam coleta,
acesso e tratamentos diversos de dados pessoais de seus Participantes, Assistidos, Beneficiários e Dependentes. A lei também se
aplica aos colaboradores, dirigentes e fornecedores da Entidade.

Espaço PRhosper
A lei se refere a:

Saiba mais sobre
Previdência
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• dados coletados no Brasil;
• dados relacionados a indivíduos localizados no território
brasileiro;
• oferta de produtos e/ou serviços ao público brasileiro.

PRhosper 2. Na sua opinião, quais mudanças
efetivas a LGPD promoveu nas empresas?
Arthur Pires: Além de obrigar as empresas a reverem algumas políticas e seus processos, na minha opinião, a principal mudança que
deve ocorrer é a cultural.

Este processo envolveu, inicialmente, um mapeamento das atividades
relacionadas ao tratamento de dados pessoais, com a participação de
toda a equipe de colaboradores e da diretoria da PRhosper. Com base
nesse estudo, foram elaboradas e direcionadas ações específicas internamente e, também, junto a fornecedores de serviços para tratamento de dados, visando maior proteção dessas informações.

Todas as empresas e, especialmente os seus colaboradores, precisam
ter em mente que os dados por eles acessados ou coletados, tratados, armazenados e até mesmo descartados, possuem um titular de
direito e, neste sentido, precisam seguir as diretrizes da lei, que vão
desde se autoquestionar: “eu preciso mesmo dessa informação?” (ao
ter acesso a um determinado dado pessoal), até a forma de como, e
quando, este tipo de informação deve ser descartado.

Outra ação que promovemos foi o treinamento dos colaboradores responsáveis pelo recebimento de dados pessoais, com foco na
criação de uma cultura de mais segurança e privacidade.

Internamente, há uma atuação bastante importante de nossa área
de Controles Internos. Temos uma analista, a Ana Paula Silva, totalmente dedicada em buscar adequação de controles, sugerir, recomendar e dar suporte a todas as áreas da Entidade, criar planos de
ação para cada risco identificado em cada processo e acompanhálos. Neste sentido, a Ana tem exercido um papel fundamental no
processo da implementação do projeto de LGPD na PRhosper.

PRhosper 4. Quais são suas atribuições como
DPO (Data Protection Officer)? Este cargo foi
criado recentemente ou já existia? Quais os
principais desafios dessa função?

PRhosper 3. Como a PRhosper tem se ajustado a
essas regras?
Arthur Pires: Desde a data da promulgação da LGPD, em agosto
de 2018, a PRhosper já trabalha para adequar seus processos às
melhores práticas de privacidade e proteção de dados pessoais.
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Também atualizamos as informações relacionadas à LGPD publicadas em nosso site, bem como as políticas e regimentos internos
para adequação à lei.

Arthur Pires: O DPO (Data Protection Officer) é o canal de comunicação entre a PRhosper, os titulares de dados pessoais e a ANPD
(Autoridade Nacional de Proteção de Dados).
Ele atua no recebimento das comunicações dos titulares de dados
pessoais e da ANPD, na prestação de esclarecimentos, na adoção
de providências e na orientação dos colaboradores e fornecedores
da Entidade, a respeito das práticas relacionadas à proteção de dados pessoais.
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Na PRhosper, este cargo foi criado assim que a lei entrou em vigor
e eu, como indicado pelo Conselho Deliberativo para ocupar esta
função, vejo como principal desafio ser o indutor da mudança cultural que comentei, pois acredito ser de extrema importância que
ela ocorra, de modo que seja possível atingirmos o pleno atendimento da legislação.
E é nesta direção que estamos trabalhando. Mensalmente me reúno
com nosso quadro de colaboradores para repassarmos os ajustes já
promovidos, quais processos ainda precisam de alguma melhoria,
mas, principalmente, para realizarmos a troca de ideias e esclarecimento de dúvidas em grupo.
Os processos nós avaliamos, revisamos e ajustamos com alguma facilidade, mas conseguir fazer com que as pessoas mudem o modo de encarar a proteção de dados pessoais é, sem dúvida, meu maior desafio.

o pleno cumprimento de nossas obrigações relativas ao contrato
previdenciário ou para atendimento de legislação.
Eventualmente, em um caso ou outro, pode ser que haja necessidade de coletarmos o consentimento para termos condições de prosseguir com algum processo. Mas, atualmente, não vislumbro esta
necessidade.

PRhosper 6. Como as pessoas podem proteger
melhor seus dados (de forma geral) com a nova lei?
Arthur Pires: As pessoas precisam sempre se questionar se os dados solicitados por terceiros são necessários, e qual a finalidade da
sua utilização. É importante ressaltar que, na maioria das situações,
ao enviarmos dados pessoais para quem quer que seja, temos nossa parte de responsabilidade no processo.

Por fim, para que não haja perda de informação ou de tempo, no
atendimento a qualquer demanda relacionada com a LGPD, a Ana
Paula (da área de Controles Internos) fica como responsável pelo
monitoramento de solicitações de informações em eventuais situações de ausência do DPO, como, por exemplo, em período de férias.

Alguns cuidados são importantes em determinadas situações, tais
como, em casos de perda ou extravio de documentos de identificação pessoal, envio de dados em sites de compras pela internet, a
segurança da conexão utilizada para navegar na internet, a utilização de programas contra vírus, ligações telefônicas onde são solicitados dados pessoais ou confidenciais, entre outros. Até mesmo
neste caso a mudança é cultural. Devemos cuidar de nossos dados
pessoais da mesma forma que cuidamos de nossa carteira: sempre
sabermos onde está, o que há nela, quem pode acessá-la e o que
pode ocorrer se a perdermos.
Este deve ser o nosso cuidado com nossos dados. São informações
importantes, que possuem seu valor, e sua utilização indevida pode
nos causar prejuízos.

PRhosper 7. Em novembro, você assumiu a
Diretoria de Seguridade e Operações da PRhosper.
Quais são as suas atribuições na nova função?
Estão interligadas com as tarefas como DPO?
Arthur Pires: Continuo responsável por toda a operação da
PRhosper, porém, com maior autonomia para algumas decisões
do dia a dia, o que torna nossa operação um pouco mais ágil.

PRhosper 5. Com a LGPD, o que muda de fato
para os Participantes?
Arthur Pires: Na prática, não vejo impactos para nossos Participantes e Assistidos, pois hoje coletamos, acessamos, tratamos, armazenamos e descartamos apenas as informações necessárias para
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Adicionalmente, como novo integrante do Comitê de Investimentos
da Entidade, assumo novas responsabilidades relacionadas às estratégias dos investimentos, em conjunto com outros diretores e componentes deste Comitê. Além disso, na condição de ARPB (Administrador Responsável pelos Planos de Benefícios), respondo pelos
Planos da Entidade perante os órgãos reguladores e fiscalizadores.

Por dentro dos
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PRhosper 8. A pandemia afetou, de alguma forma,
os trabalhos da PRhosper de aderência à LGPD?

Espaço PRhosper

Arthur Pires: Não. Nós iniciamos o projeto de adequação de forma
efetiva no primeiro trimestre de 2019, quando buscamos suporte de
uma consultoria especializada e que nos ajuda a mapear o que precisa
ser feito e, em algumas situações específicas, com a própria execução.

Saiba mais sobre
Previdência

Qualidade de
Vida / Espaço da
Patrocinadora

PRhosper 10. Teria algo a acrescentar? Gostaria de
dizer algo aos nossos Participantes, com relação à
LGPD?

Sobre as tarefas como DPO, não há grandes mudanças, além do
que já vinha sendo praticado e exigido nesta posição. O nível de
responsabilidade como Diretor é outro, mas as atividades como
DPO não se alteram.

O trabalho que exigia de certa forma maior interação já havia sido
feito anteriormente à pandemia e, agora, estamos colhendo os frutos de não termos deixado este projeto para a última hora.

PRhosper 9. Como você define seu papel na
PRhosper? O que espera de 2021?
Arthur Pires: Na condição de gestor do nosso time, trabalhei diariamente para ser um facilitador interno da PRhosper, especialmente na interação com os conselheiros, patrocinadores, fornecedores
e demais membros da Diretoria Executiva.
Para 2021, esperamos continuar inovando em nossos processos, da mesma forma que tivemos que realizar em poucos dias, por conta da pandemia da Covid-19, contudo, de forma estruturada e planejada. Agora
é hora de avaliar os processos, para maior controle, e identificar outras
melhorias que possam vir a serem implantadas nas rotinas da PRhosper.
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Arthur Pires: O principal recado para nossos Participantes é que
a PRhosper sempre prezou pela segurança e confidencialidade das
informações. Esta não era (e não é) uma preocupação para nós. Então, entendemos que a LGPD chegou para nos ajudar a reforçar este
cuidado, motivando-nos a implantar melhorias em alguns processos para seu pleno atendimento. Mas, mais importante que isso, ela
veio para nos ajudar a mudar a cultura de proteção de dados, não
só dentro da PRhosper, mas em todas as Entidades que, de alguma
forma, trabalham utilizando dados pessoais. Esta é, e sempre será,
uma prioridade para nós.

Confira, no site da PRhosper, a seção especial sobre LGPD.
CLIQUE AQUI!

Saiba mais sobre Previdência
edição 14 - Ano VII

Editorial

Planeje suas
Finanças

Nossos
Investimentos

Perspectivas 2021
Devo fazer ajustes nos meus investimentos?

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

O ano de 2020 foi marcado por turbulências no mundo todo, em função da pandemia de Covid-19 e seus
impactos, trazendo muita volatilidade ao mercado. No Brasil, este cenário foi ainda afetado pelo ambiente político, com a necessidade urgente de medidas de ajuste fiscal.

Relação risco x retorno
Cada modalidade de investimento tem certa reação diante de alguns fatores econômicos. Há aquelas
que se beneficiam da inflação, há as que têm bons resultados na alta dos juros, já outras mostram ganhos na queda dos juros etc.

Em função das constantes quedas da taxa Selic, que chegou à mínima histórica de 2% ao ano, muitos
investidores (mesmo os mais conservadores) têm realizado alguns ajustes em seu portfólio, buscando
na diversificação uma forma de conciliar melhor risco e retorno.

Quando você toma uma decisão mais arriscada, pensa logo em ter alguma compensação. No mundo
dos investimentos, funciona mais ou menos assim: quanto maior o risco da aplicação escolhida, esperase maior retorno por isso.

Diante dessa realidade, é bastante natural a pergunta: devo fazer ajustes em meus investimentos?

Por dentro dos
Investimentos

Novo olhar para os investimentos

Espaço PRhosper

Todas as decisões são tomadas com base na análise do cenário econômico, tendências, comportamento
dos ativos e perspectivas de mercado, respeitando a Política de Investimentos da Entidade. Além disso,
o Participante conta com o Flex Invest, Programa de Carteiras de Investimentos da PRhosper, que lhe
permite escolher se quer mais ou menos riscos em seu investimento.

Saiba mais sobre
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Por que diversificar?
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Ao aderir a um Plano de Previdência, como a PRhosper, você tem a vantagem de contar com uma gestão
especializada de investimentos, uma equipe altamente capacitada que busca os melhores resultados,
em forma de rentabilidade, aliando certo nível de risco, e considerando sempre a visão de longo prazo.

Fala-se na diversificação como alternativa de garantir ganhos ao investir: agrupando investimentos que reagem de forma distinta aos fatores econômicos, você pode perder de um lado, ganhando de outro, compondo assim uma carteira equilibrada,
que lhe garanta melhores resultados.
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Essa é a regra, mas há exceções em determinados momentos. Tradicionalmente, os investimentos de
Renda Variável, representados principalmente pelo mercado de ações, são mais voláteis e agressivos:
com riscos maiores e possibilidade de maiores ganhos.

Por fim, algumas regras básicas!

Já os investimentos em Renda Fixa são conhecidos como mais conservadores, e hoje apresentam rentabilidade bem menor em relação a anos anteriores, quando a Selic vivenciava altos patamares de juros. Entram
nesta modalidade os títulos públicos atrelados à Selic (Tesouro Selic e os prefixados, por exemplo), LCI (Letras
de Crédito Imobiliário), LCA (Letras de Crédito do Agronegócio) e CDB (Certificado de Depósito Bancário).

1. Tenha disciplina, defina muito bem seus objetivos e seja firme em seu planejamento.

Foco no longo prazo

3. Toda boa estratégia de investimento deve considerar os momentos de turbulências e de
resultados ruins, que certamente se reverterão no longo prazo.

A decisão de investir é uma das mais importantes dentro do planejamento financeiro. Mas somente
aplicar determinada quantia todo mês não basta! É necessário adotar algumas medidas de proteção dos
seus investimentos.

4. Se você tem dinheiro aplicado e vai precisar dele no curto prazo, opte por modalidades
de investimentos bastante conservadoras.

2. Nada de fazer mudanças bruscas em seus investimentos, a cada mudança de cenário.
Procure ser consistente em suas decisões!

5. Seguindo a mesma regra, cuide muito bem da sua reserva de emergência e evite submeter
essa aplicação a riscos.

Uma delas, e talvez a principal, é assumir que este dinheiro não será
retirado antes do tempo previsto. Se você tem como objetivo
o médio e/ou longo prazos, opte por uma alocação que lhe
garanta rentabilidade, assumindo naturalmente uma parcela de risco, que será adequada ao seu perfil.

Bons investimentos!

Espaço PRhosper

Conte com a PRhosper, cuide de seus investimentos!
Você, Participante, pode acompanhar pelo site da PRhosper, o desempenho do seu
Plano, bem como conhecer de perto a Política de Investimentos. Você pode, também,
anualmente, alterar seu Perfil de Investimento (respeitando seu momento, seus objetivos
e sua tolerância ao risco), assim como o percentual de contribuição.

Saiba mais sobre
Previdência

Todas as informações e funcionalidades são disponibilizadas com a máxima transparência,
para que possa ficar ciente de tudo o que acontece e, assim, tomar suas próprias decisões.
Afinal, são seus investimentos, voltados para a construção do seu futuro!

Qualidade de
Vida / Espaço da
Patrocinadora
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Lição de 2020
Sua saúde é seu maior patrimônio!

Capriche na sua alimentação
Além de observar o que você ingere diariamente, adotar hábitos alimentares saudáveis
inclui analisar a forma como você faz suas refeições.

Um convite à reflexão: neste momento, o que você mais desejaria às pessoas que lhe são queridas. Certamente sua resposta será: saúde!

Quantas vezes você se alimenta por dia? Quanto tempo você dedica a cada refeição? Quais assuntos são
tratados enquanto você se alimenta?

O ano de 2020 serviu para nos lembrar, de uma forma bastante dura, que a saúde é o nosso maior patrimônio. Com o corpo e a mente em equilíbrio, temos condição de trabalhar na realização de nossos
objetivos, curtir a vida, aproveitar o tempo com familiares e amigos, dedicar esforços a projetos pessoais
e profissionais.

Mantenha uma dieta balanceada e evite falar de problemas ou aborrecimentos durante suas refeições.
Fique longe dos exageros, reduza o açúcar e a gordura. Muito cuidado com a ingestão de bebidas alcoólicas e com o fumo.

Você tem cuidado da sua saúde como deveria? Que tal esta ser sua principal meta de ano novo? Confira
as dicas!

Combata o sedentarismo
Para a saúde do corpo e da mente, movimentar-se é fundamental. Em alguns dias por semana, dedique-se a uma atividade física que lhe agrade.

Faça visitas regulares ao médico
Espaço PRhosper

Os resultados vão aparecer bem depressa: disposição, sono mais tranquilo, controle do peso,
músculos fortalecidos, coração saudável, pressão sob controle e muitos outros benefícios.

É recomendável, ao menos, a visita anual ao médico, para a realização de exames preventivos. Há uma série de problemas de saúde que você pode evitar. Cuide-se.

Cuide da qualidade do seu sono
Procure dormir bem. Há quem precise de mais horas de sono, outros menos. Encontre o
seu equilíbrio e cuide bem do seu descanso. Vá se desligando antes de deitar, deixando o
celular de lado, ouvindo uma música relaxante e lendo um bom livro. Desconecte-se.

Saiba mais sobre
Previdência
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Dedique-se a algum hobby
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Experimente dedicar seu tempo e energia a um hobby: dançar, ouvir música, tocar
um instrumento, ler, escrever, nadar, passear ao ar livre, pintar, dedicar-se ao artesanato, não importa. Esta prática, além de relaxar, melhora sua concentração, habilidade motora e criatividade.

Priorize sua saúde emocional
Nossos
Investimentos

Lembre-se: você não pode controlar tudo, e a pandemia tem nos mostrado isso quase
que diariamente. Tendo consciência disso, fica mais fácil preservar o seu bem-estar.
Todos nós precisamos conviver com fatores altamente estressantes em nossa rotina. O
segredo está em aprendermos a lidar com eles.
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Reorganize sua agenda e verifique se você não tem assumido mais compromissos do que pode. Dedique
tempo a tarefas que ajudem a encontrar o equilíbrio, tais como ioga e meditação.
Aprenda a respirar! A respiração profunda e compassada acalma, promove o equilíbrio, amplia pensamentos e dá mais saúde física. Faça isso calmamente durante alguns minutos do dia.

Espaço PRhosper

Estudos têm mostrado que adotar uma atitude positiva melhora o bem-estar e diminui o risco de doenças.
Manter-se otimista, mesmo diante dos obstáculos e desafios que a vida nos lança em determinados momentos, pode não ser tão fácil, mas ajuda a tornar tudo mais leve. Experimente.

Saiba mais sobre
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Tenha uma atitude mais preventiva em relação à sua saúde, cuide-se mais!
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Expediente:
Coordenação: Valeria Bernasconi - Diretora Superintendente PRhosper
Gabriela Finelli - Comunicação PRhosper
Av. Maria Coelho Aguiar, 215, bloco B, 1º andar
Jd. São Luís, São Paulo – SP
CEP 05804-902
Fone: 11 3741-7189
Horário: 8h às 12h e 13h30 às 17h30
rhodia.prhosper@solvay.com
www.prhosper.com.br

Voltar para
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Consultoria de Comunicação e Editorial
Arte da Criação (11) 3567-2011
www.artedacriacao.com

