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EDITORIAL
2021 tem se mostrado um ano bastan
te desafiador, e nosso trabalho continua firme.
Assumo a gestão da PRhosper com muita res
ponsabilidade, disposição e a certeza de con
tar com uma equipe unida, capacitada e ciente
do compromisso que temos com nossos Parti
cipantes.
Agradeço e pretendo dar continuidade, com
muito comprometimento, ao legado deixado
por Valeria Bernasconi, Diretora Superinten
dente da PRhosper por 14 anos. Seguimos em
frente, com muita disposição para a inovação e
para as melhorias também.
Buscamos sempre formas de facilitar a vida de
nossos Participantes, de estreitar nosso relacio
namento e levar mais informação relevante ao
nosso público, para que todos possam tomar
suas decisões com mais segurança e assertivi
dade e, assim, planejar melhor seu futuro. Em
relação aos investimentos, seguimos buscando
os melhores resultados, confiando na nossa es
tratégia e na gestão capacitada dos recursos de
nossos Participantes.

Nesta edição, Rone Almeida, Estrategista Chefe
da i9Advisory, fala sobre o cenário econômico
atual e as implicações para os investimentos e
desempenho de nossos Planos. Hermano Souza,
Coordenador de Investimentos e Tesouraria da
PRhosper, apresenta os resultados dos nossos
investimentos até maio deste ano, com a máxi
ma transparência.
No “Espaço PRhosper”, manifestamos nosso
agradecimento pela importante contribuição de
duas personalidades tão marcantes para nos
sa Entidade: Valeria Bernasconi e Vilien Soares.
Publicamos, também, uma entrevista que fiz
com nossa equipe de redação, descrevendo o
momento atual de transição, e como esta foi
planejada e executada de forma segura e sólida,
como todas as ações e decisões que são toma
das pela PRhosper.
Em “Planeje suas Finanças”, refletimos sobre
como a transformação digital tem afetado a vida
financeira das pessoas. Em “Saiba mais sobre
Previdência”, alertamos quanto à necessidade de
planejar e aproveitar o benefício fiscal o ano todo.

Em “Qualidade de Vida”, o tema é ansiedade,
e como lidar com ela em tempos de pandemia.
Temos ciência de nossa responsabilidade, dos
desafios e de nosso propósito. Conto com o
apoio e a confiança de cada um de vocês para
que sigamos, firmes, na condução do nosso pre
sente e construção do nosso futuro.
Um forte abraço.

ARTHUR PIRES
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Transformação Digital:
Como ela tem afetado sua vida financeira?
EDITORIAL

Desde o início de 2020, por conta da pande
mia de Covid-19, passamos por uma verdadeira
transformação digital. Em função da necessida
de de isolamento social, até os mais resistentes
à tecnologia se viram obrigados a realizar mui
tas tarefas pela internet: compras de supermer
cado, farmácia, refeições, roupas, eletrodomés
ticos e outros itens de necessidade. Isso sem
falar no uso do internet banking e aplicativos
para pagamentos de contas e realização de ou
tros serviços bancários.
Você já parou para pensar sobre como essa nova
rotina vem afetando sua vida financeira?

Novos hábitos de consumo
As prioridades mudaram e o padrão de gastos
também, o que pede uma análise minuciosa de
seu orçamento para atualizar essas mudanças.
As compras por impulso diminuíram, em função
do isolamento social, e os sonhos de consumo
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acabaram sendo adiados. Em contrapartida, as
compras de supermercado passaram a ser mais
volumosas e os preços subiram em função da
alta demanda, gerando impactos no orçamento
das famílias.

Serviços bancários
Os serviços bancários online ou via aplicativo
dos bancos já eram uma realidade para muitas
pessoas, mas ganharam ainda mais espaço em
função da pandemia, seja para realizar paga
mentos, transferências, monitorar contas ou in
vestimentos.
Procure utilizar a praticidade dos serviços ban
cários online para acompanhar mais de perto
sua saúde financeira, analisando seus extratos,
seu padrão de gastos e as faturas de seu car
tão de crédito. Tudo isso ajuda a avaliar melhor
seu orçamento para buscar maneiras de fazer
os ajustes necessários.

Compras online pedem atenção
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 “ape
nas um clique” exigem certo controle.
A fragilidade emocional causada pela pande
mia também pede certa cautela, porque pode
abrir brechas para o consumo por impulso. Para
combatê-lo, a dica é fazer aquela tradicional
pergunta: “Eu quero este produto, ou eu preci
so realmente dele?”.

Cuidado com o parcelamento
Nas compras online, é bastante usual o paga
mento 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 qual
quer pagamento.

Avalie impactos no orçamento
Manter sua planilha sempre atualizada é um há
bito que ajuda muito a comparar resultados mês
a mês, facilitando a tomada de decisões: se é
hora de apertar o cinto e cortar gastos, se é pos
sível poupar mais para atingir seus objetivos etc.

Você tem acompanhado de perto esse contro
le? Em função da pandemia, certamente seu or
çamento sofreu algum impacto, seja ele positivo
ou negativo. O importante é ter ciência desse
resultado, e agir!

Planejar é preciso, a qualquer tempo
A pandemia nos mostrou que, por mais que pla
nejemos, não temos controle sobre os aconteci
mentos. Mas isso não significa deixar de pensar
nos seus sonhos, que garantem motivação para
seguir em frente e energia para realizá-los.
Planejar é necessário, em qualquer etapa da
vida, respeitando seu momento e suas priorida
des. Há fases em que podemos poupar mais. Em
outras, há tantas responsabilidades financeiras
(principalmente para quem tem filhos), que pa
rece impossível poupar.
O segredo é respeitar as fases da vida e usar o
tempo a seu favor. De olho no longo prazo, pro
cure poupar uma quantia mensal, respeitando
seu momento, e vá aumentando seu esforço de
poupança quando sentir que há espaço para isso.
Cuide bem do seu orçamento, priorize seus ob
jetivos e necessidades, e siga em frente. Não
deixe seus sonhos ficarem só no papel! Sucesso!
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HERMANO SOUZA,
Coordenador de Investimentos
e Tesouraria da PRhosper,
apresenta os resultados dos
nossos perfis de investimentos
e os principais fatores que
impactaram o desempenho
das carteiras neste primeiro
semestre de 2021.
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RESUMO DOS INVESTIMENTOS PRHOSPER (Maio/2021)
Rentabilidade das cotas PRhosper (%)
PLANO

BÁSICO

SUPLEMENTAR

SOLVAYPREV

Indicadores econômicos (%)

PERFIL

MÊS

NO ANO

12 MESES 24 MESES

CD

1,36

0,23

8,19

0,00

Flex 0

0,42

-0,42

3,02

7,71

Flex 15

1,38

0,25

8,19

12,13

MAIO/2021

MÊS

NO ANO

12 MESES 24 MESES

CDI

0,27

0,97

2,19

7,21

IBOVESPA

6,16

6,05

45,16

30,70

IMA-B

1,06

-1,14

9,25

17,21

Flex 30

2,27

0,94

13,58

16,30

IMA-B 5+

1,38

-3,35

10,78

16,37

CD

1,37

0,23

8,20

12,15

INPC

0,96

3,33

8,88

11,14

Flex 0

0,43

-0,43

3,00

7,69

Flex 15

1,38

0,26

8,20

12,14

Flex 30

2,27

0,94

13,58

16,30

CD

1,36

0,15

8,05

11,99

Flex 0

0,00

-1,02

N/A*

N/A*

Flex 15

1,36

0,18

8,00

11,94

Flex 30

2,25

0,88

13,40

16,11

* O Perfil Flex 0 do Plano SolvayPrev teve início em janeiro de 2021 e seu saldo esgotado em março de 2021, após
a retirada efetuada pelos Participantes que estavam vinculados a este perfil.

IPCA

0,83

3,22

8,04

10,10
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Rentabilidade dos fundos investidos pelas cotas PRhosper (Maio/2021) (%)
FUNDOS DE INVESTIMENTOS

MÊS

NO ANO

12 MESES

24 MESES

CNPJ

LYON FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (FIC EXCLUSIVO PRHOSPER)

0,53

-0,43

3,38

8,66

10.635.260/0001-97

SHANGHAI FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (FIC EXCLUSIVO PRHOSPER)

0,46

-0,36

3,04

9,33

22.235.798/0001-93

BRUSSELS FIC AÇÕES (FIC EXCLUSIVO PRHOSPER)

5,23

6,25

43,70

33,77

17.090.033/0001-72

CLARITAS INSTITUCIONAL FI MULTIMERCADO

0,44

0,89

1,41

8,45

17.090.033/0001-72

ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI

0,30

1,04

2,35

6,88

00.832.435/0001-00

KINEA ABSOLUTO FIC RENDA FIXA IPCA

0,63

1,17

7,63

15,18

17.090.033/0001-72

OCCAM INSTITUCIONAL II FIC MULTIMERCADO

0,16

1,05

2,74

8,86

17.090.033/0001-72

SANTANDER CASH GREEN FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI

0,23

0,79

1,75

6,26

17.090.033/0001-72

SPX SEAHAWK FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP

0,45

2,94

8,72

N/A

17.090.033/0001-72

VINCI VALOREM FI MULTIMERCADO

0,83

1,49

6,65

16,23

17.090.033/0001-72

VINCI MULTIESTRATÉGIA FI MULTIMERCADO

0,30

0,33

1,64

8,21

17.090.033/0001-72

A1 HEDGE VNC FIC MULTIMERCADO

1,55

-4,95

N/A

N/A

38.145.505/0001-17

CAPTALYS ORION FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

0,56

3,03

9,22

21,51

38.145.505/0001-17

CLARITAS TOTAL RETURN FIC MULTIMERCADO

1,11

2,11

2,52

23,26

29.298.540/0001-85

DAHLIA TOTAL RETURN FIC MULTIMERCADO

2,94

3,68

28,05

51,10

30.317.454/0001-51

ITAÚ DISTRIBUIDORES HEDGE PLUS FIC MULTIMERCADO

2,13

1,32

5,70

35,30

11.419.940/0001-36

LEGACY CAPITAL VNC FIC MULTIMERCADO

0,56

-1,93

N/A

N/A

35.711.402/0001-89

VINCI ATLAS INSTITUCIONAL FIC MULTIMERCADO

0,98

0,57

2,75

N/A

35.600.780/0001-95

VINCI SELECTION EQUITIES FI AÇÕES

5,98

5,74

37,66

42,07

15.603.945/0001-75

MCVP FIC AÇÕES

7,26

-0,57

37,62

N/A

35.506.122/0001-39

KINEA RENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS FII – KNCR11

-3,31

6,42

2,03

-4,12

15.603.945/0001-75

BB NORDEA GLOBAL CLIMATE AND ENVIRONMENT INVESTIMENTO NO EXTERIOR FI AÇÕES

-2,62

11,91

49,30

120,54

28.578.936/0001-13

VINCI INTERNACIONAL INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC MULTIMERCADO

-3,51

3,86

13,52

43,42

19.587.174/0001-20
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ESTIMATIVAS DE COTAS: ACOMPANHE!
EDITORIAL

É sempre bom poder acompanhar a rentabilidade dos
seus investimentos, visando ter maior tranquilidade e
poder conduzir melhor seu planejamento, concorda?
Pensando nisso, a partir de fevereiro deste ano, a
PRhosper passou a divulgar, mensalmente, uma pré
via de Informativo de Investimentos, reportando as
estimativas de cotas, com o objetivo de proporcionar
aos Participantes a oportunidade de acompanharem
os resultados mais de perto, e com a máxima trans
parência.
Os informativos são publicados até o 5º dia útil de
cada mês, na área de notícias do website PRhosper.

INFORMATIVO MENSAL DE INVESTIMENTOS | MAIO/2021

RENTABILIDADES E METAS MENSAIS
PLANO BÁSICO

6,0%

PLANO SUPLEMENTAR

6,0%

4,0%

4,0%
2,27%

2,27%

2,0%

0,60% 0,60%

1,34%

0,77%
0,45% 0,60% 0,60%

1,36% 1,38%
0,42%

2,0%

0,60% 0,60%

1,34%

1,37% 1,38%

0,77%
0,45% 0,60% 0,60%

-0,18%

-2,0%

0,43%

-0,18%

março, 2021

abril, 2021

PLANO BÁSICO FLEX 0
PLANO BÁSICO FLEX 15

maio, 2021

-2,0%

março, 2021

abril, 2021

PLANO SUPLEMENTAR FLEX 0
PLANO SUPLEMENTAR FLEX 15

PLANO BÁSICO CD
PLANO BÁSICO FLEX 30

PLANO SOLVAYPREV

6,0%

maio, 2021

METAS DE RENTABILIDADE
2,0%
2,25%

-2,0%

POR DENTRO DOS
INVESTIMENTOS

PLANO SUPLEMENTAR CD
PLANO SUPLEMENTAR FLEX 30

4,0%

0,0%

NOSSOS
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0,0%

0,0%

2,0%
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0,00%

0,59% 0,59%

1,34%

março, 2021

0,00%

0,58% 0,58% 0,76%

abril, 2021

1,36% 1,36%

0,00%

maio, 2021

PLANO SOLVAYPREV FLEX 0

PLANO SOLVAYPREV CD

PLANO SOLVAYPREV FLEX 15

PLANO SOLVAYPREV FLEX 30

0,23%

0,30%

0,36%

0,24%

0,31%

0,38%

0,31%

0,40%

0,49%

ESPAÇO PRHOSPER

0,0%

-2,0%

março, 2021
META FLEX 0 : 116% CDI

abril, 2021

maio, 2021

META FLEX 15 E CD: 148% CDI

META FLEX 30: 181% CDI
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Para falar sobre o Cenário
Econômico de 2021, convidamos
RONE ALMEIDA, Estrategista
Chefe da i9Advisory, que
abordou o momento atual
traçando algumas perspectivas
para o ano. Confira!
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ENTREVISTA ESPECIAL

Novos tempos na PRhosper
EDITORIAL

Arthur Pires é o novo Diretor Superintendente
da PRhosper, desde o dia 1º de maio deste ano,
substituindo Valeria Bernasconi, que se aposen
tou, após 34 anos de serviços na Rhodia Solvay
Group e 14 anos destinados à Entidade.
Graduado em Ciências Atuariais pela PUC-SP e
com MBA Executivo pelo Insper, Arthur Pires,
possui 18 anos de experiência em Previdência
Complementar, sendo certificado pelo ICSS e
pela Anbima.
Iniciou sua trajetória na PRhosper em 2018,
como Gerente de Operações. Em outubro de
2020, o Conselho Deliberativo aprovou sua no
meação para Diretor de Seguridade e Opera
ções da Entidade, assumindo o cargo no dia 1º
de novembro. Já em 2021, abraçou novos de
safios, assumindo a Diretoria Superintendente
da PRhosper. Confira nossa entrevista especial:

Como você reagiu à oportunidade de assumir o cargo de Diretor Superintendente da
PRhosper?
Arthur Pires: Esta era uma situação prevista
desde 2018, quando fui contratado. O objetivo
da minha contratação era justamente prepa
rar a sucessão da Valeria. Óbvio que, embora
sendo algo esperado, quando se concretiza é
diferente. Trata-se de uma responsabilidade
muito grande. Estamos falando de administrar
uma Entidade que tem cerca de quatro mil
pessoas vinculadas e patrimônio de mais de
R$ 1,5 bilhão, um volume de recursos bastante
significativo. Portanto, é uma mistura: fiquei
muito feliz, por ser uma oportunidade muito
boa, mas a responsabilidade vem junto. É algo
bom, mas sentir-se apreensivo é esperado
e natural.
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Houve um período de transição para ocupar
esta posição?
Arthur Pires: Sim e este foi um processo bastan
te positivo. Por mais que exista a ansiedade de
que as coisas aconteçam depressa, tudo ocor
reu no tempo suficiente e na velocidade ideal.
Em uma transição feita em um ou dois meses,
por exemplo, muita coisa pode se perder. Essa
programação que a Rhodia e a PRhosper fize
ram, mais longa, ajudou bastante para que tudo
acontecesse no ritmo adequado, nada muito
corrido. Próximo da saída da Valeria, tudo já
estava caminhando bem, com menos envolvi
mento dela (que era o objetivo). Foi um pe
ríodo longo, porém entendo ter sido o tempo
necessário, no final das contas.
Você havia assumido, em janeiro de 2021, a
função de DPO (Data Protection Officer) da
PRhosper. Esta atribuição permanece ou foi
transferida para outro profissional? Neste caso,
quem assumiu esta função?
Arthur Pires: Foi algo bastante novo. Embora
estivesse acostumado a lidar com segurança da
informação (algo que também é tratado pela
LGPD – Lei Geral de Proteção de Dados Pes

soais), quando se começa a mergulhar no assun
to, ver todos os detalhes, percebe-se a relevân
cia do tema e a proporção que ele pode tomar.
O ajuste à legislação da LGPD foi algo que sur
giu no meio do caminho, um novo desafio, não
estava programado. Tudo se encaminhava para
a aprovação da Lei, mas era algo que ainda não
fazia parte do nosso dia a dia.
Houve muita preparação, fiz cursos, participei
de palestras e contamos com o apoio de uma
consultoria para a implantação dos requisitos
mínimos exigidos pela LGPD. E houve também
uma questão cultural que, para mim, é o prin
cipal ponto: a mudança da mentalidade, de as
pessoas se preocuparem mais com este assunto.
Se receber uma solicitação pedindo determina
do dado, a pessoa poderá se questionar: “mas
eu preciso mesmo disso? Eu preciso realmente
do acesso a este dado ou informação?”
Eu tenho procurado fazer reuniões mensais com
nosso time sobre a LGPD, visando esclarecer dúvi
das e trocar informações. Procuramos discutir sobre
alguma situação vivenciada na prática, buscando
exemplos do dia a dia para que tenhamos uma vi
são de como tem sido nossa adequação à Lei. Esta

implantação nos deu bastante trabalho, mas con
seguimos realizar de forma bastante satisfatória.
Atualmente, além de Diretor Superintendente,
continuo a exercer a função de DPO da PRhosper,
e também as funções de AETQ (Administrador
Estatutário Tecnicamente Qualificado), ARPB
(Administrador Responsável pelo Plano de Be
nefícios) e ARGR (Administrador Responsável
pela Gestão de Riscos), todas elas em cumpri
mento à legislação das EFPC (Entidades Fecha
das de Previdência Complementar).
Quais desafios espera encontrar no novo cargo assumido?
Arthur Pires: Os desafios são os mesmos que
os gestores de outras fundações têm: conseguir
atender às expectativas das pessoas, para que
não sejam frustradas lá na frente, no recebimen
to do benefício. Atingir o equilíbrio entre correr
o risco necessário para ter os rendimentos das
aplicações, sem afetar o recurso dos Participan
tes, principalmente agora.
Este é um desafio que todo gestor de Fundo de
Pensão tem: administrar esse risco e prestar um
serviço de qualidade para as pessoas, trazendo
ferramentas, inovação e melhorias que possam
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facilitar o dia-a-dia dos nossos Participantes. En
fim, entregar um benefício de qualidade, o que
envolve a questão do risco dos investimentos
e ferramentas e processos que facilitem a vida
das pessoas.
Como define a PRhosper hoje? Qual característica se mostra mais marcante na Entidade?
Arthur Pires: Defino a PRhosper como uma Enti
dade que é referência nos controles e processos,
na forma como tudo funciona bem internamen
te. A Valeria criou muitas soluções interessantes
e, conversando com colegas de outros Fundos
de Pensão, percebemos que este é um diferen
cial da PRhosper. É uma Entidade muito orga
nizada, estruturada em seus processos, sempre
atenta para melhorar. Temos também um time
muito balanceado, que se entende muito bem,
unido, com os papéis muito bem definidos, sem
sobreposição de atividades, uma equipe muito
boa trabalhando por aqui. Acho que esta é a ca
racterística mais marcante.
Poderia falar sobre a importância da PRhosper
para os Participantes?
Arthur Pires: As pessoas que usufruem do be
nefício – os que já estão aposentados –, são nos

“É preciso ter paciência, confiar na administração da PRhosper,
na nossa estratégia de investimentos. Na pandemia, optamos
por manter nosso ritmo, com confiança e sem desespero, e essa
estratégia se mostrou eficiente. Devemos agir com cautela,
ter calma e confiança no nosso trabalho.”
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sas maiores referências em relação à PRhosper.
Já ouvi histórias de pessoas que agradecem o
profissional que, na sua contratação, tantos anos
atrás, recomendou “assinar o papel” (referin
do-se à adesão ao Plano), justificando ser algo
positivo para o futuro.

minar essa realidade: a necessidade de pensar no
futuro. Mas, com toda a certeza, nossos aposen
tados são a maior referência para isso. São a pro
va de que nosso objetivo vem sendo alcançado.

Alguns veem o benefício como recurso de sobre
vivência. Outros, acumularam um pouco mais e
conseguem vê-lo, também, como oportunidade
de realizar sonhos, de assegurar realmente qua
lidade de vida. E este tem sido o papel da nossa
comunicação: ajudar nessa conscientização, pois
o planejamento da aposentadoria não faz parte
da cultura do brasileiro. A PRhosper (e o mercado
em geral) está fazendo um bom trabalho ao disse

Arthur Pires: Estamos sempre buscando reali
zar mudanças e ajustes para melhorar nossos
serviços. Procuramos diminuir tarefas burocrá
ticas, como imprimir e assinar documentos em
papel, usar serviços de cartórios etc. A pande
mia acelerou este processo, pois foi necessário
nos adaptarmos rapidamente a várias situações
e alternativas que facilitassem a execução de
nossas atividades com toda a segurança.

Quais são as perspectivas para a PRhosper?
Há novidades e melhorias em andamento?
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Nosso norte é facilitar a interação das pessoas
com a PRhosper. Criamos canais de comunica
ção com este objetivo, como, por exemplo, o
WhatsApp para atendimento aos Participantes.
Buscamos sempre novas ferramentas e melho
rias para que a PRhosper seja sempre uma solu
ção para nosso público.
Como tem sido, para a Entidade, passar por
tantas transformações em um momento tão
desafiador como este?
Arthur Pires: A pandemia nos trouxe o desa
fio de nos mantermos sempre próximos, mes
mo longe fisicamente. E estabelecemos várias
soluções de comunicação para que a informa
ção chegue sempre, por diferentes caminhos.

papel, não houve questionamento. As pessoas
têm reagido muito bem. Temos recebido comen
tários bastante positivos de todo esse processo
de transformação digital, e a comunicação com
os Participantes se tornou mais efetiva, com um
feedback bem interessante. Continuamos levan
do a informação com agilidade, mas agora de
outra forma. O trabalho é bastante dinâmico e
pensamos constantemente em melhorar.
Como você vê o mercado de Fundos de Pensão hoje?

Muitos aposentados nos surpreendem por acei
tarem bem este processo de transformação di
gital; são atuantes, participam bastante. E temos
procurado atualizar nosso cadastro com dados
de contato, e-mail etc., para levar sempre a in
formação a todos.

Arthur Pires: Hoje não vemos novos Fundos de
Pensão surgindo. O que acaba acontecendo com
as operações societárias promovidas pelas em
presas Patrocinadoras é que as Entidades têm di
minuído: uma empresa se une a uma outra, e não
fica com dois Fundos, acontece uma fusão, um
incorpora o outro. Em vez de criar novos fundos,
tornou-se prática de mercado oferecer como be
nefício um Plano de Previdência, não importando
muito o veículo e qual o nível de benefício.

Um exemplo disso foi o contracheque. Até o ano
passado, ele era feito em papel, e passamos para
o digital em função da pandemia. Houve uma rea
ção muito boa de todos, ninguém sentiu falta do

Em relação à pandemia, houve um impacto na
tural no mercado, em função da redução de jor
nada de trabalho (e consequente redução de
salário) e das pessoas que tiveram seu contrato

de trabalho suspenso por determinado perío
do (ficaram temporariamente sem salário e sem
contribuição). Tudo isso afetou o mercado, mas
não acredito que em grande escala.
Quanto ao Plano, como tem sido seu desempenho em relação a outros investimentos?
Arthur Pires: No início da pandemia, houve um
impacto maior. Em todos os segmentos, os re
sultados foram afetados. Considerando-se a
importância de olhar para o longo prazo, ocor
reu um tombo natural no início, ninguém sabia
bem o que estava acontecendo e quanto tem
po iria durar, mas essa estratégia de longo pra
zo se mostrou bastante eficiente e deu-se um
movimento de recuperação. Não nos desespe
ramos, confiamos na nossa estratégia e vimos
que realmente ela funcionou, tudo foi voltando
aos eixos.
Ainda estamos sofrendo? Sim, porque há mui
ta volatilidade no cenário econômico brasileiro,
as questões políticas afetam os investimentos e,
assim como ocorreu no período inicial da pan
demia, a situação se mostra difícil no momento.
Mas mesmo com todas as adversidades conse
guimos nos mobilizar para buscar a recuperação.
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Ainda em relação aos investimentos, considerando o momento atual, gostaria de dizer algo
aos Participantes?
Arthur Pires: Acredito que todos puderam sentir
o que comentei na resposta anterior: todo mun
do ainda está sofrendo, mas é algo momentâ
neo, e é importante que as pessoas tenham esse
entendimento e observem mais o longo prazo.
Em relação aos Perfis de Investimentos, há quem
invista em algo mais conservador, já outros no
perfil mais arrojado etc. Principalmente no início
do ano passado, quem mais sofreu foi a Renda
Variável. Se fizéssemos o movimento de abrir
para as pessoas a troca de Perfil naquele mo
mento, elas migrariam do Perfil Arrojado (com a
rentabilidade lá embaixo) para um investimen
to menos agressivo. Mas elas iriam realizar essa
perda, porque depois o mercado se recuperou.
O investidor iria sair na baixa e depois, se quises
se voltar, retornaria com o mercado lá em cima.
E percebemos que foi assertiva essa decisão de
manter os Perfis naquele momento.
O recado é: precisamos ter calma. Principal
mente para quem já recebe o benefício, o im
pacto é maior hoje, mas existe um poder de

recuperação. É preciso ter paciência, confiar
na administração da PRhosper, na nossa estra
tégia de investimentos. Na pandemia, optamos
por manter nosso ritmo, com confiança e sem
desespero, e essa estratégia se mostrou efi
ciente. Devemos agir com cautela, ter calma e
confiança no nosso trabalho.

movimento de subidas e descidas nos rendi
mentos, mas nada que não se consiga controlar.
É importante o questionamento: como proteger
os investimentos, sabendo que esse tipo de si
tuação pode acontecer? Acredito que esta seja
a perspectiva para os próximos 12 meses.

O que devemos esperar para este ano, em termos de cenário econômico?

Que mensagem gostaria de deixar aos Participantes, agora como Diretor Superintendente
da PRhosper?

Arthur Pires: Hoje vemos a Bolsa com uma recu
peração boa. No entanto, quando se olha para
a estrutura da economia, percebe-se que a si
tuação é bem diferente do momento pré-pan
demia. A inflação segue pressionando a política
monetária do Governo, o cenário político instá
vel também tem seus reflexos: Covid-19, CPI da
Covid, o questionamento sobre a forma como
o Presidente Jair Bolsonaro lida com a pande
mia etc. Tudo isso acaba gerando impacto nos
investimentos, porque o capital estrangeiro é
influenciado por essas situações.

Arthur Pires: Queremos continuar trabalhando,
dando continuidade ao legado que a Valeria nos
deixou. O objetivo não é fazer mudanças signifi
cativas, mas continuar entregando este serviço
importante, buscando sempre melhorias. Que
remos aprimorar nosso trabalho na medida do
possível, continuamos bastante empenhados
em trazer os melhores retornos aos nossos Par
ticipantes e em fazer com que a Previdência não
seja mais um problema para as pessoas, e, sim,
uma grande ajuda.

Teremos eleições presidenciais em 2022, então
acredito que vamos conviver com esta volatili
dade por um pouco mais de tempo. Isso signi
fica que, em determinados meses, teremos um

Nosso objetivo é fazer com que os Participantes
sintam e tenham esta segurança, que confiem
no nosso trabalho. Nós trabalhamos pensando
nos Participantes, nas pessoas, o tempo todo.
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ESTRUTURA 2021
CONSELHO
DELIBERATIVO

CONSELHO
FISCAL

PRESIDENTE

Eduardo
Conigero

REPRESENTANTES DAS PATROCINADORAS

Cristina
Mello

Edmar
Pedrosa

REPRESENTANTE
DOS PARTICIPANTES

REPRESENTANTE
DOS ASSISTIDOS

REPRESENTANTE DAS
PATROCINADORAS

REPRESENTANTE
DOS PARTICIPANTES

Wlamir
Kanashiro

Albino
Campos

Ricardo
Verbistiskis

Renata
Manreza

AUDITORIA EXTERNA
DELOITTE

DIRETORIA
EXECUTIVA

ASSESSORIA
CONSELHO FISCAL • PFM

AUDITORIA INTERNA
Eduardo Decev

DIRETOR-SUPERINTENDENTE
AETQ • ARPB • ARGR

COMITÊ DE SEGURIDADE

Arthur Pires

COMITÊ DE INVESTIMENTOS E RISCOS
DIRETORA DE
INVESTIMENTOS

DIRETOR
JURÍDICO

DIRETOR DE
CONTABILIDADE

Melissa
Tsutsumi

Wlademir
Linden

Georg
Both
COORDENADOR DE
INVESTIMENTOS E TESOURARIA

OPERAÇÕES

Hermano Souza

ANALISTA DE
SEGURIDADE

ANALISTA DE
RELACIONAMENTO

ANALISTA DE
COMUNICAÇÃO

Reislania
Oliveira

Jessica
Gomes

Gabriela
Finelli

ANALISTA DE
CONTROLES
INTERNOS

Ana Paula
Silva

ASSISTENTE
ADMINISTRATIVO

Mirelle
Sousa

CONSULTORES EXTERNOS

Daniela
Manique

PRESIDENTE
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MOMENTO DE
AGRADECER!
Nesta edição, com muito carinho e
reconhecimento, agradecemos por
todo o trabalho e dedicação de duas
personalidades muito importantes na
história da PRhosper:
VALERIA BERNASCONI: foram 34 anos
de Rhodia Solvay Group, sendo 14 deles
na PRhosper. Como mencionou na Mensa
gem aos Participantes do Relatório Anual
2020, Valeria sempre encarou a PRhosper
como uma missão de vida e uma enorme
responsabilidade de cuidar, ao longo dos
anos, do patrimônio de mais de cinco mil
famílias que dependem da competência
da Entidade. Formada Engenharia Química
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pela FAAP, ingressou na Rhodia em 1986 e
foi conquistando posições, assumindo desa
fios e abraçando oportunidades. Em 2000,
foi promovida a Gerente de Riscos e Se
guros, participando do Comitê de Riscos e
Seguros Global da Rhodia. Em julho de 2007,
foi nomeada Diretora Superintendente da
PRhosper. E em 2021, encerrou este ciclo com
muito sucesso, após longos anos de dedica
ção e empenho em ambas as empresas.

VILIEN JOSÉ SOARES: na PRhosper, exerceu
o cargo de Conselheiro Deliberativo Repre
sentante dos Assistidos por 16 anos (quatro
mandatos), encerrando sua trajetória nesta
função em 2020. Trabalhou na Rhodia por
35 anos, aposentando-se em 2004. Enge
nheiro, por vinte anos trabalhou na divisão
têxtil e, depois, foi para a Gestão da Quali
dade e RH. Aposentou-se quando era geren
te de RH em Santo André.
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Agradecemos a imensa contribuição de ambos, desejando
prosperidade, saúde e muitos anos de vida plena!
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DVR 2021
Assim como ocorreu em 2020, em função
da pandemia, não teremos a Campanha
de DVR 2021 (Declaração de Vida e Resi
dência). O prazo foi prorrogado, e não há,
por enquanto, uma data definida de rea
lização. Os benefícios serão pagos normalmente.

RA 2020

EDITORIAL

Mais informação
para você,
Participante!
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A PRhosper orienta constantemente seus
Participantes quanto à importância de
manterem seu cadastro e a DVR atualiza
da. Anualmente, trabalha em campanhas
de conscientização.
A DVR é o instrumento que, além de garan
tir a manutenção dos benefícios das pes
soas em vida, contém os dados pessoais
dos Participantes dos Planos de Benefícios,
dados esses que registram, dentre outros,
endereço, telefone e e-mail, que serão uti
lizados sempre que necessária alguma co
municação da PRhosper com o Participan
te, para assuntos de seu interesse e que
merecem comunicação personalizada.

NOSSOS
INVESTIMENTOS

POR DENTRO DOS
INVESTIMENTOS

O RA 2020 PRhosper está disponível em
nosso portal. Todo este material foi pro
duzido com muito cuidado e dedicação,
visando reportar as atividades desenvol
vidas no ano, com informações sobre o
progresso dos planos e da Entidade, sua
governança e gestão.

Neste documento, o Participante tem total
acesso aos dados do seu Plano, bem como
toma ciência da forma que seus recursos
são administrados, da liquidez, da solvên
cia e do equilíbrio técnico-financeiro-atua
rial. Confira!
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NOVIDADES PARA VOCÊ!
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Pesquisa de satisfação
Confira nossos
resultados!
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Em outubro de 2020
realizamos uma pesquisa
de satisfação e divulgamos
aqui os resultados obtidos,
que são bastante valiosos
para que possamos
planejar, inovar e melhorar,
sempre. Agradecemos a
participação de todos!
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CLIQUE NOS CÍRCULOS PARA
VISUALIZAR OS RESULTADOS
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Benefício Fiscal
Planeje-se o ano todo!
EDITORIAL

Uma das regras do Planejamento Financeiro é
identificar alternativas de esticar seu dinheiro.
Você já pensou em quanto de impostos recolhe
todo ano? Essa preocupação vem à mente na
hora de declarar seu Imposto de Renda.
É importante saber que existem formas de re
duzir esse efeito. Uma delas é aproveitar o be
nefício fiscal.

Como funciona?
Nos Fundos de Pensão (como os Planos de
Aposentadoria oferecidos pela PRhosper) e nos
planos PGBL, o dinheiro que você deposita ao
longo do ano (contribuições) pode ser descon
tado do Imposto de Renda a ser pago, no limite
máximo de 12% da sua renda bruta anual tribu
tável. Para isso, é necessário utilizar, na hora de
declarar IR, o modelo completo.

Na prática, usando este benefício fiscal de 12%,
você paga menos imposto ou até aumenta sua
restituição!

Planejamento mês a mês!
Para aproveitar este benefício, a dica é compa
rar, mês a mês, se o valor da sua contribuição
tem sido compatível à dedução permitida. Caso
isso não ocorra, você pode complementá-la,
aumentando sua contribuição normal e/ou por
meio da contribuição extra. Assim, o dinheiro
economizado com imposto pode ser poupado,
pensando no futuro.
É por isso que, todo final do ano, fala-se tanto no
Benefício Fiscal do Plano de Previdência Privada:
para que seja feito este balanço. Desta forma, você
acaba poupando mais e pagando menos impos
to. Comece este planejamento o quanto antes!
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Saúde emocional
Em tempos de pandemia, como driblar a ansiedade?
EDITORIAL
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Na dose certa, a ansiedade é natural e positiva.
É conhecida desde cedo pelas crianças: “Estou
ansiosa para a apresentação de ballet.”, “Estou
ansioso para minha festa de aniversário.”. Mais
tarde, direciona-se para as provas, as compe
tições, o vestibular. A empolgação e o “frio na
barriga” aumentam na fase adulta, no primeiro
emprego, na entrega de um serviço ao cliente
exigente, nos preparativos para o casamento,
no nascimento do filho etc.
O problema começa a se instalar, como em tudo
na vida, quando há ansiedade em excesso, ma
nifestada de diferentes formas. A preocupação
exagerada que se transforma em medo ou in
segurança, nos impedindo, às vezes, de realizar
certas atividades, por exemplo.
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Novos tempos testam equilíbrio

Conheça abaixo alguns sintomas que indicam

Busque tratamento

E aí vem a pergunta, natural em todas as ida
des: “Em tempos de pandemia, como controlar
a ansiedade?”. Com tantas notícias, mudanças
de rotina, cuidados e preocupação com nosso
bem-estar e o de quem amamos, entre tantas
outras incertezas, como manter o controle, o
equilíbrio emocional?

distúrbio de ansiedade, e que devem ser obser

O transtorno de ansiedade pode ocorrer em di
ferentes fases da vida e o caminho é buscar aju
da médica para receber um diagnóstico. Existem
diferentes opções de tratamento para enfren
tar a ansiedade exagerada, como, por exemplo,
combinar a terapia com um estilo de vida sau
dável, que inclui exercícios e meditação.

A ansiedade, neste caso, atinge intensidade ele
vada e começa a ser mais frequente, tornando
-se fonte de sofrimento e distração, um fator li
mitador. Os quadros que causam a ansiedade
passam (como a prova, o vestibular etc.), mas a
sensação não.

vados com atenção:
• cansaço frequente;
• dificuldade em se concentrar ou memória
prejudicada;
• medo ou insegurança excessiva;
• irritabilidade;
• tensão muscular;
• dificuldade em controlar a preocupação;
• palpitações;

O importante é agir. Nada de pensar que tudo
se resolve com o tempo. Familiares e amigos
devem estar sempre atentos, caso identifiquem
o problema com alguém próximo.

• distúrbios do sono;
• alterações de apetite.
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CONFIRA 10 PASSOS PARA CUIDAR DA SAÚDE EMOCIONAL
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1. Pratique o autoconhecimento.

4. Evite a preocupação excessiva.

8. Pratique atividades físicas.

SAIBA MAIS SOBRE
PREVIDÊNCIA

2. Não se isole da família e dos amigos.

5. Cuide da qualidade do seu sono.

3. Não exagere nos noticiários e no
acesso às redes sociais.

6. Dedique-se a um hobby!

9. Inclua na rotina práticas de
meditação e relaxamento.

QUALIDADE DE VIDA

7. Cuide da sua alimentação.

10. Acredite, tudo vai passar!
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