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INTRODUÇÃO
A PRhosper criou, para todos os Participantes dos Planos de
Aposentadoria, mais uma facilidade: o Programa de Carteiras de Investimentos FLEX Invest.
É muito importante tomar decisões assertivas. Por isso,
preparamos esse Material Explicativo com um resumo de
tudo que você precisa saber sobre o Programa FLEX Invest.

TODAS AS PESSOAS
TÊM PERFIS E ESCOLHAS
DIFERENTES
Leia este material com atenção. Aqui você vai encontrar
respostas para as dúvidas mais frequentes. E vai entender
melhor quais são as opções de Carteiras de Investimentos
que a PRhosper oferece para você.
Afinal, para planejar o seu futuro, é preciso fazer
escolhas. E quanto mais informado você estiver,
mais segurança vai ter ao optar por qual caminho seguir.
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O QUE É FLEX INVEST?
O programa FLEX Invest foi criado pela PRhosper com opções diferentes de Carteiras de Investimentos para os Planos de Aposentadoria Básico, Suplementar e SolvayPrev. É
oferecido a todos os Participantes e aos Beneficiários dos
Planos de Aposentadoria, na modalidade Contribuição Definida.

O QUE O FLEX INVEST TEM
DE DIFERENTE?
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.
É por isso que a PRhosper criou o FLEX Invest, 3 (três)
opções de carteiras de investimentos diferentes para
você escolher.
Uma delas vai se adaptar mais ao seu perfil.
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QUAIS SÃO AS OPÇÕES
OFERECIDAS PELA PRHOSPER?
A PRhosper oferece 3 opções de carteiras. Veja quais são as diferenças entre elas.
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FLEX 0*
Nessa modalidade, os recursos são todos investidos em Renda Fixa. É a opção mais indicada para quem tem perfil conservador e pode precisar
usar uma parcela maior dos investimentos no curto prazo. Como por
exemplo para quem tem menos tempo até a aposentadoria, por se
tratar de uma carteira com menor oscilação mensal.

* IMPORTANTE: Mesmo nesta carteira de Renda Fixa, as rentabilidades mensais poderão ser negativas. Isso ocorre em função da
volatilidade do mercado, que é a variação do valor de um determinado ativo dentro de um período de tempo. Essa variação pode ser
derivada dos movimentos de mercado, como alteração da taxa de
juros, conjuntura política, como expectativas por reformas, e mercado externo, como eleições americanas, entre outros fatores.
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As carteiras FLEX 15 e FLEX 30 podem admitir variações na alocação entre Renda Fixa e Renda Variável. Esta variação é necessária para absorver as flutuações diárias do mercado de capitais e evitar os rebalanceamentos frequentes (vender ou comprar
ações). A parcela de Renda Variável da carteira FLEX 15, cujo objetivo é 15% poderá variar de 10% até 20%. A parcela de Renda
Variável da carteira FLEX 30, cujo objetivo é 30% poderá flutuar de 20% a 40%.

FLEX 15
Nessa opção, o objetivo é investir 15% dos recursos em
Renda Variável. Os outros 85% são alocados em Renda Fixa
e outros segmentos definidos na Política de Investimentos. Por
incluir uma porcentagem de Renda Variável, essa carteira sofre os
efeitos das variações da Bolsa de Valores, o que pode gerar maiores
oscilações de curto prazo. Mas, no médio prazo, tem maior possibilidade de ganhos mais altos. É recomendada para o Participante ou Beneficiário de perfil moderado disposto a enfrentar um pouco mais de risco e que
tenha menos necessidade de usar o dinheiro no curto prazo.

FLEX 30
Como diz o nome, essa carteira tem por objetivo investir 30% em Renda
Variável, enquanto o restante é investido em Renda Fixa e outros segmentos definidos na Política de Investimentos. É recomendada para
aqueles de perfil mais arrojado, que não têm necessidade de uso
do recurso no curto prazo e que aceitam correr mais riscos para
aumentar seus ganhos, já que vão ter mais tempo para recuperar possíveis perdas de curto prazo.
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LEMBRE-SE:
É você quem decide em qual opção seu
dinheiro será investido. Essa escolha é feita no
momento da adesão ao Programa FLEX Invest.
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QUAIS SÃO OS REQUISITOS PARA
ADESÃO AO PROGRAMA?
A campanha é 100% digital. Para fazer a sua opção, basta realizar
o login com seu CPF e senha na Área do Participante no portal
PRhosper. Na página inicial, clique no box Campanhas / Alteração
de Pefil de Investimento e siga o passo a passo para realizar a opção.
Lembramos que é imprescindível o preenchimento do Simulador de
Perfil de Risco do Participante para realizar a opção. Ao término, você
deverá assinar o Termo de Adesão e Opção ao Programa FLEX Invest
digital. Caso você nunca tenha acessado a Área do Participante,
clique aqui e acesse o guia para cadastrar o seu e-mail.

O QUE ACONTECE COM OS
EMPREGADOS QUE PREFERIREM
NÃO ADERIR/OPTAR?
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.
A Carteira Padrão CD tem composição igual à Carteira FLEX 15.
A PRhosper recomenda a adesão ao programa, uma vez que os participantes e beneficiários realizem a avaliação de perfil, que irá sugerir a
melhor carteira de acordo com seu o perfil de investidor.
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MAS QUAL É O MEU PERFIL?
Para avaliar o seu perfil de investidor é necessário uma reflexão pessoal em torno de, pelo menos, três aspectos: seu
conhecimento sobre o mercado financeiro, sua tolerância
ao risco e seu objetivo quanto aos seus investimentos. Ou
seja, qual é a sua necessidade de usar os recursos: em curto,
médio ou longo prazo?
Para apoiá-lo, a PRhosper desenvolveu o SIMULADOR DE
PERFIL DE PARTICIPANTE INVESTIDOR (PPI), disponível
no portal PRhosper.

CONSERVADOR
Enquadra aquelas pessoas que têm maior aversão ao risco
na hora de investir. São pessoas que se incomodam com as
variações no valor de patrimônio, ou que não têm tempo
ou os conhecimentos e habilidades básicas necessárias para
acompanhar o mercado de capitais de forma constante. Por
isso, preferem direcionar seus recursos para as opções de
Renda Fixa, que são aqueles investimentos que garantem
uma rentabilidade com menor oscilação. Como exemplos,
temos os fundos DI (vinculados ao CDI), fundos de Renda
Fixa pré-fixados, títulos do Tesouro Nacional, etc.
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REFLEXÃO
• Como você lida com os riscos nos
seus investimentos?
• Tem aversão ou gosta dos desafios?

MODERADO
Os investidores de perfil moderado têm uma maior disposição a correr riscos ao investir e acreditam que as ações
podem ser bons investimentos de longo prazo, mesmo
sabendo que o patrimônio pessoal poderá oscilar no curto prazo. É o caso dos investimentos em ações na Bolsa de
Valores. No curto prazo, o rendimento pode ter maior oscilação positiva ou negativa, mas, a longo prazo, os ganhos
podem ser maiores, pois as ações acompanham o crescimento da economia real (empresas brasileiras).

ARROJADO
Perfil inclui aqueles que não se incomodam em enfrentar
riscos e gostam de aproveitar as oportunidades do mercado de capitais para obter maiores ganhos em seus investimentos. Essas pessoas têm mais tempo (além de habilidade
e conhecimento) para acompanhar o mercado financeiro, e
sabem que é necessário ter paciência e sangue frio nos momentos de maior oscilação para evitar efeitos indesejáveis
em suas carteiras.
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HORIZONTE DE INVESTIMENTO
Recursos de curto prazo precisam ser investidos em modalidades mais conservadoras, pois não gostariam da possibilidade de perdas. É o caso, por exemplo, do dinheiro que vai
ser usado para pagar as contas do mês, a viagem de férias e
as despesas com educação dos filhos. Neste modelo, temos
também pessoas com planos de carreira que possam envolver
mudança. Isso se aplica também às pessoas que têm projetos
de desligamento da empresa/ saída da empresa e querem ter
a opção de Resgate/ Portabilidade dos recursos depositados
na PRhosper.
Os recursos para utilização no médio prazo podem ser investidos em modalidades menos conservadoras, pois eventuais
perdas poderão ser recuperadas. Por exemplo: a aposenta-
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doria programada entre 5 a 10 anos. E, mesmo se já aposentado, você provavelmente não utilizará todos os recursos
imediatamente. Dessa forma, a liquidez é de médio prazo.
Os recursos de longo prazo podem ser direcionados para
investimentos de maior risco, como ações. As ações apresentam maiores ganhos, pois refletem a situação econômica real do país. Porém, podem apresentar maior variação,
inclusive diária. Exemplo de recurso de longo prazo: os investimentos de aposentadoria dos mais jovens, recursos
para a faculdade de filhos, a compra de um imóvel de praia
ou campo ou uma viagem de maior duração para o exterior.
Sabendo qual é o seu perfil, fica mais fácil escolher qual é a
carteira de investimentos mais adequada a você.

REFLEXÃO
• Qual o prazo do seu investimento?
• Quanto dos recursos você pretende utilizar
no curto, médio e longo prazo?
• Quais suas expectativas quanto aos seus
investimentos na PRhosper?

A ESCOLHA É SUA!
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COMO PARTICIPAR?
Para participar do Programa FLEX Invest, é necessário preencher o formulário “Termo de Adesão” e enviar junto com o
Termo de Opção.
A PRhosper realiza campanhas anuais para adesão ao Programa e troca de carteiras de investimentos.

PERGUNTAS FREQUENTES

1

Como participar?

A campanha é 100% digital. Para fazer a sua opção,
basta realizar o login com seu CPF e senha na Área do Participante no portal PRhosper. Na página inicial, clique no box
Campanhas / Alteração de Pefil de Investimento e siga o passo
a passo para realizar a opção. Lembramos que é imprescindível o preenchimento do Simulador de Perfil de Risco do Participante para realizar a opção. Ao término, você deverá assinar
o Termo de Adesão e Opção ao Programa FLEX Invest digital. Caso você nunca tenha acessado a Área do Participante,
clique aqui e acesse o guia para cadastrar o seu e-mail.
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Posso optar por mais de um tipo de Carteira
de Investimento?

Não. O Participante ou Beneficiário poderá efetuar uma única
opção por apenas uma das carteiras de investimentos oferecidas pela Entidade, que será válida para o conjunto de recursos administrados pela PRhosper, das contas Participantes e
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Patrocinadoras de todos os Planos de Aposentadoria.

Mesmo no caso de haver mais de um Beneficiário
vinculado a um mesmo Participante Titular, os beneficiários
precisarão optar em conjunto por uma única carteira que
irá rentabilizar o total de recursos.
Como funciona a troca de carteira? Quando ela
poderá ser solicitada?
Os Participantes ou Beneficiários poderão solicitar a alteração de carteira de investimentos anualmente, no período
de Campanha a ser divulgada pela PRhosper. Nessa transação, o Participante utiliza suas cotas da carteira atual, valorizada pela cota do mês anterior à data de competência(1)
para comprar cotas da nova carteira também valorizada
pelo mesmo mês. A cota funciona como uma moeda de
troca (veja no exemplo a seguir). Após a troca de carteira,
este processo denominado MIGRAÇÃO, o total de cotas nas
contas poderá ser alterado.

Exemplo:
Data de competência da migração: 30 de outubro

CARTEIRA FLEX 0

NOVA CARTEIRA FLEX 15

Valor de cada cota: R$ 1,00, valorizada
pela rentabilidade de setembro (último
valor publicado)

Valor da cota: R$ 2,00, valorizado pela
rentabilidade
de setembro, última cota publicada

Total da carteira = R$ 10,00

Total da carteira = R$ 10,00

Total de cotas = 10 COTAS

Total de cotas = 5 COTAS

No exemplo, a
NOVA CARTEIRA tem
MENOS “COTAS”, porém
mantém o MESMO
VALOR.

= R$ 10,00

= R$ 10,00

(1) Data de competência: último dia útil do mês no qual será processada a compra/venda de cotas. No dia seguinte, primeiro dia útil do mês, os
recursos investidos passam a ser rentabilizados pela nova carteira.
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4

O que são as Campanhas?

São períodos anuais nos quais os Participantes podem migrar de uma carteira para outra. As campanhas são
informadas pela PRhosper, através de seus meios de comunicação.
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Quando os recursos alocados na nova carteira de
investimentos serão rentabilizados pela nova cota?

A PRhosper tem um prazo de 60 (sessenta) dias, após o encerramento da campanha, para efetivar as mudanças das
aplicações, de acordo com a carteira escolhida pelo Participante ou Beneficiário.
Os recursos serão rentabilizados pela nova carteira no primeiro dia útil após data de competência a ser divulgada
pela PRhosper durante a Campanha de Adesão/Opção.
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Por que há TRÊS opções de Carteira?

Somos diferentes, temos objetivos e comportamentos
distintos, também na hora de investir. Cada uma das
três carteiras tem suas características, para atender aos
diversos perfis.

Alguém em busca de maior rentabilidade (e risco) pode investir na FLEX 30 (tem 70% em Renda Fixa idem FLEX 0 e
30% em Renda Variável, com maior participação em ações).
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O que são carteiras de investimento?
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Qual a melhor carteira para mim?

As carteiras de investimentos são o conjunto de
vários tipos de investimentos. As carteiras são compostas
por Renda Fixa e Renda Variável (ações, fundos de ações
e outros produtos). As carteiras oferecidas pelo programa
variam no percentual de investimentos em Renda Variável,
e no benchmark de Renda Fixa.

Participantes mais jovens, com mais tempo até a
data de aposentadoria, podem desejar investir mais em
ações (Renda Variável) para tentar obter maior retorno. Por
outro lado, aposentados podem desejar investimentos de
menor risco para preservar o patrimônio.

A FLEX 0 é 100% Renda Fixa, tem como benchmark CDI +
IMA-B e sujeita a certa volatilidade (títulos públicos, crédito
e outros ativos).

Esta é uma decisão pessoal e a PRhosper não pode interferir na sua decisão de investidor. Para ajudá-lo, oferecemos
um Simulador de Perfil de Participante Investidor, disponível em nosso site. Esse simulador procura avaliar duas dimensões da tomada de decisão: seu “apetite” ou “aversão”
ao risco e a sua liquidez (quanto tempo o recurso poderá
ficar investido).

Já a carteira FLEX 15 (85% em Renda Fixa idem FLEX 0 e 15%
em Renda Variável) é indicada para quem pretende balancear risco e retorno com a liquidez de curto/médio prazo.
Maior volatilidade introduzida pelos títulos públicos, crédito e ações.

Também é comum procurar ajuda pesquisando sobre o assunto. Mas tenha em mente que rentabilidade passada não é
garantia de rentabilidade futura, e que outras pessoas podem
influenciá-lo negativamente. Também por esse motivo, avaliar
a condição do mercado somente no momento da decisão não
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lhe trará uma análise correta. O melhor é buscar orientações
com especialistas e tomar a decisão de maneira consciente.
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Posso mudar de ideia?

Se você se arrepender após o envio do formulário,
mas antes do término da campanha, poderá encaminhar
um novo formulário.
Será considerado válido aquele recebido na data mais próxima do final do prazo estabelecido, não produzindo qualquer efeito o Termo de Opção e Responsabilidade anteriormente encaminhado.
Se perder esse prazo, deverá esperar até a próxima campanha. Por isso é importante pensar bem para fazer uma opção consciente.
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Sou pensionista, posso optar?
Sim.

O/A pensionista recebendo benefício mensal poderá aderir e
optar na Campanha Anual. Assim como no caso dos outros
Participantes, se você não fizer sua adesão/ opção, os recursos
serão investidos automaticamente na Carteira Padrão – CD.
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No caso de falecimento do titular, o
beneficiário pode escolher outra cota?

Sim.
O/A pensionista poderá aderir e optar no momento do requerimento do Benefício de Pensão por Morte. Caso o(s)
Beneficiário(s) não se manifeste(m) na data de requerimen-

to da Pensão por Morte, os recursos serão investidos na
Carteira Padrão – CD.
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Não entendo muito de investimentos. Como
meu dinheiro será investido?

Fique tranquilo, a PRhosper lida com esse mercado
com muita competência. De acordo com sua opção de
carteira, o dinheiro será alocado em diferentes tipos
de investimentos, de acordo com o que estiver previamente estabelecido na Política de Investimentos publicada anualmente.
A Política de Investimentos é elaborada com apoio dos
melhores especialistas do mercado e aprovada pela Diretoria e pelo Conselho Deliberativo. A Entidade poderá definir tipos diferentes de investimentos (como, por exemplo, títulos do Governo, como as NTNB e LFT, ou títulos
privados, como CDB e Debêntures, ou ações) para um
mesmo segmento (Renda Fixa ou Renda Variável), assim
como gestores diferentes para cada tipo de investimento.
Tudo isso será feito para atingir da melhor forma possível
os objetivos de rentabilidade, dentro do grau de risco esperado. A Entidade publicará mensalmente na sua página
eletrônica na Internet, (www.prhosper.com.br) as rentabilidades e a evolução das cotas de cada uma das Carteiras
de Investimentos.
Além disso, a Entidade oferecerá a todos os Participantes e
Beneficiários as informações, orientações e ferramentas necessárias, visando dotá-los de conhecimentos específicos
sobre investimentos.
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13

Como vou ficar sabendo da evolução dos meus
investimentos?

Através do site do Participante, área restrita de acesso com
login e senha. O acesso ao site do Participante é feito a partir do portal www.prhosper.com.br, no canto superior da
página. O Participante e o Beneficiário podem acompanhar
seu saldo e a evolução dos seus rendimentos.
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O que é a volatilidade dos investimentos a
médio e longo prazo?

“Volatilidade” representa a flutuação dos preços em torno
da média. Quanto maior a volatilidade de um investimento,
maior é a chance de ele sofrer com as alterações de mercado, gerando mais perdas ou mais ganhos.
Acesso o site www.prhosper.com.br para obter mais informações sobre o Programa FLEX Invest.
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A carteira FLEX 0, com 100% de investimentos
na renda fixa, é totalmente isenta de risco?

Não.
Mesmo uma carteira com 100% dos recursos investidos em
Renda Fixa pode ter outros riscos, como crédito, taxa de
juros e inflação. A carteira de Renda Fixa pode apresentar
cotas negativas, principalmente se estiver investida em títulos públicos federais pré-fixados. Você apenas não estará
correndo o mesmo risco da Bolsa de Valores.
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Eu alterei a minha carteira e o número de cotas
mudou. Isso está certo? Por que isso ocorre?

Sim, cada carteira tem uma rentabilidade própria, em
função do mix de investimentos. Quando você migra entre carteiras, você vende cotas da carteira anterior e compra cotas para a nova.
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Eu escolhi uma carteira cujos rendimentos
oscilam muito. Por que isso acontece?

Você provavelmente escolheu uma carteira com ações
(Renda Variável). Estas carteiras podem ter até 40% de Renda Variável (limite máximo da carteira FLEX 30%). O mercado de ações sofre muitas interferências do mercado local
e mundial, o que pode gerar muitas oscilações nos rendimentos. Isso é normal. O importante é saber que, a longo
prazo, as perdas podem ser recuperadas, pois as ações também poderão se valorizar acima do esperado.
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Eu escolhi uma carteira que tem baixo
rendimento, porque isto acontece?

Você provavelmente escolheu uma carteira sem ações. É o
caso da carteira FLEX 0. Com a queda da taxa de juros básica, as carteiras de investimentos 100% vinculadas à Renda
Fixa podem apresentar rendimentos menores durante um
tempo, até que a taxa de juros volte a subir.
Outra possibilidade é ter escolhido uma carteira com parte dos recursos investidos em ações (FLEX 15 ou FLEX 30)
e, devido a um período de resultados negativos na Bolsa

de Valores, essa opção não esteja obtendo um retorno
adequado. Mas isso pode ser um efeito passageiro. Caso
a bolsa comece a ter resultados melhores, os rendimentos
da sua carteira poderão ser maiores.

19

Quando eu poderei verificar no meu extrato a
migração dos recursos entre carteiras?

A migração é feita na Data de Competência informada pela
PRhosper. A migração das cotas aparece no extrato referente ao mês subsequente a Data de Competência.
Por exemplo:
Data de Competência: 31 de outubro
Data de Migração (mês subsequente): 01 de novembro
Extrato de novembro: Publicado após 20 de dezembro
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Analisar tudo isso é muito difícil e eu não
consigo tomar uma decisão. O que devo fazer?

Os Participantes não são obrigados a aderir ao Programa.
Caso não façam adesão, os recursos permanecerão no perfil padrão da PRhosper.
À primeira vista, os investimentos podem parecer complicados. Mas, com a ajuda da PRhosper, você logo estará
mais confiante. Nós oferecemos diversas informações em
nosso portal. Também disponibilizamos plantões de dúvidas. Se, mesmo assim, você não se sentir seguro para tomar
sua decisão, poderá deixar seus recursos investidos no perfil padrão definido pela Entidade.

Acesse no site

www.prhosper.com.br
mais informações sobre o Programa
FLEX Invest.
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