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NOVOS VALORES DE CUSTEIO DAS
DESPESAS ADMINISTRATIVAS 2021
O Conselho Deliberativo da PRhosper aprovou em 29 de dezembro de 2020 o Plano de
Custeio para 2021 com vigência a partir de 01/01/2021.
O Plano de Custeio é o instrumento onde são definidos valores de contribuições e das
despesas administrativas a serem pagas pelas Patrocinadoras, pelos Participantes
Ativos, Autopatrocinados e Vinculados.
As despesas serão financiadas, parte pelo retorno dos investimentos, e parte pagas pelos
participantes Autopatrocinados, Vinculados e Patrocinadoras.
As despesas foram orçadas pela Diretoria Executiva da PRhosper e contemplam todas as
despesas para a administração e funcionamento da Entidade, incluindo os projetos, as
melhorias que se fazem necessárias, despesas com pessoal, além das despesas para
atendimento aos requisitos regulatórios (Governança e Compliance).
As despesas orçadas são:
RESUMO DAS DESPESAS 2021
ORÇADO 2021
Despesas Ordinárias
Despesas com Projetos
TOTAL

4.788.347
538.000
5.326.347

ORÇADO 2021
Despesas Administrativas (Patrocinadores/Autopatrocinados/Vinculados)
Despesas Investimentos (Atribuídas as Cotas - Participantes)
TOTAL

2.520.764
2.805.583
5.326.347
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CUSTO TOTAL DE GESTÃO:
2021

Recursos Garantidores (12/2020)
Custos Administrativos
Custos Investimentos
CUSTOS TOTAIS

1.590.471.365
2.520.764
2.805.583
5.326.347

Despesas Administrativas sobre Recursos Garantidores
Custos de Investimentos sobre Recursos Garantidores
Indicador de Gestão (custos totais)

0,16%
0,18%
0,33%

O indicador 0,33% para as despesas administrativas totais sobre recursos garantidores é
inferior a mediana de 0,47% das entidades de Previdência do mesmo porte da PRhosper no
comparativo Abrapp (Associação Brasileira dos Fundos de Pensão).
As Patrocinadoras contribuirão com R$ 1,7 milhões e R$ 0,5 milhões serão financiados pelo
fundo administrativo (sobras 2020). Outros R$ 0,2 milhões virão de BPD e Autopatrocinados.
Lembrando que os participantes Assistidos e Pensionistas não pagam taxa de administração.
Para os participantes Autopatrocinados, as contribuições para cobertura dos benefícios são
aquelas previstas nos regulamentos dos Planos.
Adicionalmente é cobrada uma taxa administrativa, que não foi alterada, de 5% do valor total das
contribuições efetuadas pelo Participante, por Plano.
As despesas para BPD (vinculados sem contribuição), debitadas diretamente do patrimônio
dos Participantes pelo sistema "come cotas", por Plano, também foram mantidas em 0,25% do
patrimônio investido em 31 de dezembro de 2020, sendo a parcela mínima mensal de R$
10,00 por Plano e a parcela máxima mensal R$ 60,00 por Plano.
As mudanças estarão vigentes a partir de Janeiro de 2021 e válidas para todos os Planos
gerenciados pela PRhosper (Plano Básico, Plano Suplementar, Plano SolvayPrev).

