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INTRODUÇÃO

O relatório anual é um documento muito 
importante que preparamos anualmente 
para que você possa acompanhar a 
situação do seu plano de previdência e 
da Entidade. Assim, você se mantém bem 
informado sobre esse valioso investimento 
que está fazendo para o seu futuro!

Nas próximas páginas, você verá, de forma 
detalhada, informações sobre a evolução do 
patrimônio e do número de participantes, 
os resultados dos investimentos e como 
eles foram realizados, quais foram os gastos 
com a administração e um parecer final de 
profissionais especializados sobre a situação 
financeira do plano no fechamento de 2019.

Também foi elaborada uma versão resumida 
do relatório anual com as principais 
informações do relatório completo, para 
uma leitura rápida e dinâmica.

Aproveite a leitura!
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Mensagem da Diretoria
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A	Odebrecht	Previdência	agora	é	Vexty!

Pois é, por volta de 9h30 naquele 12 de agosto, com 
toda nossa equipe reunida, incluindo os conselheiros, 
descortinava-se o resultado de quase 2 anos de 
trabalho, a nova marca da nossa previdência. 

Se você ‘perdeu’ o comunicado feito sobre isso, 
que explica o conceito da nova marca, aqui está 
mais uma chance. Clique na imagem ao lado, 
assista ao vídeo e apaixone-se assim como nós.

Mas nesse ano “meio Odebrecht Previdência, meio Vexty” não foi só esse avanço que vivenciamos por aqui.

Evoluímos muito nossa Governança, por meio da contratação do ex-Diretor-Superintendente da Previc, 
José Roberto Ferreira, para atuar como consultor independente junto ao Conselho Deliberativo da Vexty 
e, também, por meio da obtenção da certificação ISO 37.001 (gestão antissuborno). 

Assim como fizemos em 2018, com a Diretoria de Seguridade e Diretoria de Comunicação e 
Relacionamento, em 2019 também fizemos a concentração das Diretorias de Administração e de 
Investimentos sob uma mesma liderança, do André Suaide.  Ganhamos eficiência com isso. 

Oportunizamos a nossos “investidores de longo prazo” mais 7 Perfis de Investimento, lançando os perfis 
2035, 2040, 2045, 2050, 2055, 2060 e 2065 e, aos novos Participantes, que tenham seu investimento 
alocados no perfil ideal (o mais adequado à sua idade) desde o início. 

Por fim (até porque espero que você continue a leitura do Relatório Anual, esse importante 
instrumento de transparência sobre seu plano de previdência) enfatizo que demos nosso primeiro 
passo nas Mídias Sociais, inaugurando nossa presença no LinkedIn.

Se tem uma frase que muito nos marcou em 2019, pelo menos em se tratando aqui da “nossa 
previdência”, foi essa abaixo, falada e escrita inúmeras vezes a partir do dia 12 de agosto:

https://vexty.com.br/quem-somos/


Um abraço,

Alguns de vocês até podem pensar que estamos atrasados em relação a isso, mas a verdade é que esse 
tipo de ação (gerenciar presença nas Mídias Sociais) exige bastante esforço e custo e, por isso, todo 
planejamento e cuidado é pouco.

Nos ajude a confirmar a validade desse novo canal de comunicação e, quem sabe, nos encontraremos 
pelo Facebook, Instagram, Tik Tok (ou outra) em 2020!

;)

Digite “Vexty” na barra de procura do LinkedIn e nos ajude a fazer isso valer a pena!
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Sérgio Brinckmann 
Diretor-Presidente 
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Cenário Econômico
Caro Participante,

O ano de 2019 foi marcado pela materialização do otimismo com o Brasil, especialmente no mercado 
acionário onde o IBOVESPA se valorizou 31,5%.  

Após décadas de discussões, o Congresso aprovou uma Reforma da Previdência robusta que ajuda a 
equacionar a maior parcela do gasto público do país nos próximos dez anos. Essa ancoragem das expectativas 
permitiu que o Banco Central continuasse a reduzir a taxa básica de juros até sua mínima histórica. Entretanto, 
a velocidade de recuperação do PIB seguiu decepcionando, ao crescer apenas 1,1% no ano. 

Para o investidor estrangeiro, a Reforma da Previdência não foi suficiente para mostrar o 
comprometimento do Brasil com as contas públicas, o que fez com que ele permanecesse em compasso 
de espera para voltar a investir no país. 

O mercado acionário no exterior também teve fortes altas no ano, mesmo com Brexit, as tensões 
comerciais entre EUA e China e a reviravolta eleitoral na Argentina que acabou culminando em mais uma 
restruturação da dívida do país. 

Os desafios para o crescimento do país permanecem, o Governo precisa continuar o processo de 
reformas, especialmente a Tributária, e acelerar o plano de privatizações que até agora está bem aquém 
do que foi prometido na campanha eleitoral, para que o PIB potencial mude de patamar e o país volte a 
crescer de forma robusta.

Previdência é um investimento que tem que ser administrado pensando em prazo, e o modelo que 
implantamos na Vexty é voltado exatamente para tal. Sabemos que os mais de 20 mil Participantes da 
Vexty não possuem datas para início do Pós-Carreira iguais. Pensando nos Participantes, evoluímos nosso 
modelo de Perfis de Investimentos e lançamos mais 7 novos Perfis. Agora, os Participantes que almejam o 
início do Pós-Carreira entre 2035 e 2065 possuem Perfis específicos. Baseando-se sempre no horizonte de 
investimento, reduzindo suave e anualmente a exposição ao risco. Um modelo bastante sólido e usual na 
América do Norte e na Europa que apenas a Vexty, como Entidade Fechada de Previdência Complementar, 
possui aqui no Brasil.

Para 2020, nosso cenário base considera que a retomada econômica permanecerá lenta e gradual, dados 
os desafios de produtividade do país e a desaceleração da economia global.  A discussão de uma Reforma 
Tributária pode ser atrapalhada pelas eleições municipais, tornando mais desafiador que se chegue a 
um consenso que realmente facilitaria o ambiente de negócios e o aumento do PIB potencial do país. 
As ações e os juros reais já alcançaram níveis históricos no ano passado, devem diminuir a velocidade e 
encontrar alguma estabilização nesses novos patamares. 
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No cenário otimista, o governo se organiza e consegue aprovar o texto da Reforma Tributária ainda 
nesse ano, reforçando a confiança na recuperação econômica mais forte e entregando um PIB acima 
de 2%. O fluxo de investidores estrangeiros aumenta significativamente, trazendo mais um ciclo 
de valorização para as ações e reduzindo ainda mais os juros de longo prazo. A recuperação mais 
forte do mercado de trabalho abre espaço para a continuidade das reformas microeconômicas que 
aumentam o PIB potencial do país.

Já no cenário pessimista, a desaceleração da economia global gera uma forte desvalorização dos ativos 
nos mercados desenvolvidos, causando uma alta do dólar e propagando esses efeitos para os mercados 
emergentes. Com a economia brasileira demorando a reagir, o governo perde apoio do Congresso e não 
consegue aprovar novas reformas, especialmente a Tributária. Sem habilidade para contornar a situação, 
o governo perde a popularidade, os déficits fiscais voltam a aumentar, o Congresso passa a discutir a 
viabilidade do “Teto de Gastos” e aumenta o risco de uma nova eleição polarizada em 2022. Os juros reais 
sobem rapidamente, a bolsa cai, inflação precisa ser contida com novos aumentos na Taxa Selic.

Lembrando que a avaliação do cenário econômico atual não influencia a macro alocação nas classes 
de ativos do Plano Vexty, uma vez que a proporção de cada uma delas nas carteiras de cada Perfil de 
Investimento está pré-determinada no glidepath, estabelecido em Política de Investimentos, disponível 
em nosso Portal.

Um abraço,

André Luis Suaide
Diretor de Investimentos



Fatos Relevantes
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Mudança	na	diretoria	de	investimentos	

No início do mês de agosto, André Suaide, que também atua como Diretor Administrativo-Financeiro na 
Vexty, passou a acumular o cargo de Diretor de Investimentos.

André, que possui larga experiência em riscos e investimentos de Fundos de Pensão, é formado em Física 
e mestre em Neurociências, ambos pela Universidade de São Paulo – USP. Trabalha na Vexty há mais 
de 6 anos e há 20 atua no segmento de previdência. Nos apoiou na Diretoria de Investimentos durante 
a modelagem e implementação dos Perfis de Investimento e atua como membro do CIR (Comitê de 
Investimentos e Risco) desde sua criação. 

Reforço externo na Governança 

Como parte do processo de fortalecimento da nossa Governança, e com o objetivo de elevar ainda mais o 
nível estratégico das discussões em nosso Conselho Deliberativo e Diretoria Executiva, passamos a contar, 
no mês de setembro, com a presença do Sr. José Roberto Ferreira, como Consultor Independente. 

Ex-Diretor-Superintendente da Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc),  
principal órgão de fiscalização do setor, José Roberto Ferreira tem destacada e reconhecida experiência 
no segmento da Previdência Complementar brasileiro, tendo atuado também como dirigente da BB 
Previdência – Fundo de Pensão do Banco do Brasil, onde exerceu as funções de Diretor Administrativo, 
Diretor de Benefícios e Diretor de Investimentos. 

Ele atua no mercado de previdência desde 1994 e possui especialização acadêmica em Finanças 
Corporativas, Gestão Avançada de Negócios e Controles Internos. É mestre em gestão de fundos de 
pensão pela Universidade de Alcalá (Madri) e professor da Fundação Getúlio Vargas no MBA Executivo 
em Economia e Gestão: Previdência Complementar e da UniAbrapp – Universidade Corporativa da 
Previdência Complementar. Além disso, é membro pleno do MGAC (Multinational Group of Actuaries and 
Consultants) – London/UK. 

José Roberto participou das reuniões junto à Diretoria Executiva e Conselho Deliberativo da Vexty, 
apoiando e contribuindo efetivamente nas discussões importantes que nortearão os próximos 
passos da Entidade.



Mudança	de	marca	

Após um longo processo de estudo e muito trabalho, no mês de agosto passamos a nos chamar Vexty, 
uma nova marca com um nome neutro em relação às atuais empresas-patrocinadoras.

A marca Vexty deriva da palavra investimento e foi selecionada entre mais de 100 opções. Além do nome, 
a mudança de marca teve como objetivo fortalecer ainda mais pilares como: cuidado com as pessoas, 
atitude inovadora e foco na segurança e desempenho.

O termo “previdência” deixou de ser utilizado junto à marca pois o mercado o tem atrelado à previdência 
oficial (INSS), inclusive afastando o interesse do público jovem de conhecer os benefícios de um produto 
como o nosso. Com a mudança, passamos a dar mais foco ao termo “plano de investimento para o futuro”. 

Essa mudança de marca não alterou em nada os serviços já prestados, nem a nossa Governança 
(Conselhos, Comitês e Diretoria-Executiva). Independentemente do nome, seguimos com nossa 
autonomia administrativa, jurídica, patrimonial, societária e orçamentária em relação a todas as nossas 
empresas-patrocinadoras.
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Lançamento do LinkedIn 

Junto à nova marca, e com os objetivos de estabelecer mais um canal de contato e nos aproximar 
ainda mais de nossos Participantes e Assistidos, inauguramos nossa presença nas mídias sociais, por 
meio do LinkedIn.

Além do contato com nossos Participantes e Assistidos, a ideia de ingressar nessa mídia social é também 
estar em contato com os principais influenciadores (órgãos reguladores, gestores de investimento, 
fornecedores etc.) além de acompanhar outras entidades de previdência e ficar mais próximo de nossas 
empresas-patrocinadoras que também estão inseridas nesse ambiente digital.
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Pesquisa	Patrocinadoras	

Entre os meses de outubro e novembro realizamos uma pesquisa de satisfação junto às nossas empresas-
patrocinadoras com o objetivo de avaliar o plano e a Vexty sob o olhar dos P&Os e dos representantes de 
cada uma delas.  

Nela, foram abordados pontos importantes como: vantagens do plano (contrapartidas, empréstimos, 
PrevSeguro), ferramentas (simuladores, app, etc.), áreas de apoio (comunicação e relacionamento), taxa 
de administração, rentabilidade, Governança e competitividade, entre outros.

Ao todo, 18 empresas-patrocinadoras responderam à pesquisa e, com isso, ofereceram diferentes 
percepções que têm nos auxiliado a traçar estratégias de melhorias em relação aos nossos produtos, 
serviços e atendimento prestado. 

Reprocessamento	

Durante um trabalho rotineiro de comparação entre o Ativo (total dos investimentos) e o Passivo (total 
de obrigações junto a Participantes e Assistidos) da Vexty, identificamos duas divergências na alocação de 
investimentos entre os perfis Curto Prazo, 2020, 2025 e 2030. 

Em razão disso, realizamos nova apuração das rentabilidades de Jan/19 a Jun/19 e efetuamos ajustes nos 
saldos de conta dos Participantes e Assistidos.

Como parte da Governança, esse ajuste foi apoiado pela nossa consultoria de investimentos (F3 Capital) e 
foram implementadas mudanças nos processos internos a fim de mitigar situações como essa. 

O resultado desse trabalho foi devidamente informado a todos os Participantes e Assistidos no mês em 
que foram realizados os ajustes, além de registrado em nosso processo de Conformidade e Controles 
Internos e compartilhado formalmente junto ao Conselho Fiscal e ao Conselho Deliberativo da Vexty.



Novidades	nos	Perfis	de	Investimento

MUDANÇA NO PERFIL DE INVESTIMENTO PADRÃO

Desde o mês de abril, os Participantes que aderiram ao Plano Vexty tiveram seus investimentos alocados 
no Perfil de Investimento mais adequado à sua idade. 

Esta mudança foi aprovada pelo Conselho Deliberativo em dezembro de 2018 e está baseada nos mais 
atuais conceitos de economia comportamental e psicologia econômica, em benefício do investidor de 
longo prazo.

Antes desta mudança, o novo Participante era alocado automaticamente no Perfil Curto Prazo, podendo 
manifestar sua escolha pelo perfil desejado apenas durante o período anual de alteração, no mês 
de novembro. Acontece que, principalmente por causa do viés comportamental da inércia, muitos 
Participantes que entravam no Perfil Curto Prazo não o adequavam à sua idade.

Vale destacar que a alocação no perfil mais adequado ocorre automaticamente, sem a necessidade de 
qualquer ação por parte do novo Participante ou de sua empresa-patrocinadora, e que todas as adesões 
feitas anteriormente a esta data não passaram por nenhuma alteração. 

De qualquer forma, mesmo sendo alocado no Perfil mais adequado à sua idade, este novo 
Participante continua podendo alterar seu Perfil de Investimento uma vez ao ano, de acordo com sua 
estratégia de investimento.

LANÇAMENTO NOVOS PERFIS 

No dia 1º de novembro lançamos 7 novos Perfis de Investimento que, somados aos 4 já existentes, 
oferecem diferentes alocações de investimento para que os nossos Participantes e Assistidos possam 
planejar o futuro com ainda mais autonomia.

De acordo com o nosso modelo de Perfis de Investimento, o perfil mais adequado ao Participante é 
aquele que mais se aproxima do ano em que se pretende iniciar o pós-carreira. 

No entanto, cada Participante e Assistido pode escolher livremente qualquer um dos perfis, 
independentemente daquele mais indicado à expectativa de início do pós-carreira. 
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ISO 37001 

No mês de dezembro, o nosso Sistema de Gestão Antissuborno foi reconhecido com a certificação 
ISO 37001:2017.

A auditoria, que foi conduzida pela QMS Certification Services (organismo de certificação internacional), 
atestou a conformidade dos processos e procedimentos de controle em relação às legislações aplicáveis, 
principalmente as de anticorrupção, além do amplo engajamento da Diretoria Executiva e dos Integrantes 
na aplicação das diretrizes institucionais.

Esta certificação é um diferencial competitivo para nós e fruto de um trabalho que exigiu o 
desenvolvimento de um programa de conformidade robusto, que demonstrasse alinhamento com a lei 
anticorrupção (12.601), por meio da adoção de políticas, procedimentos, treinamentos e o fortalecimento 
da comunicação sobre valores éticos e de transparência, implementados em todos os níveis da entidade.

Somos a segunda Entidade Fechada de Previdência Complementar a conquistar essa certificação e, 
segundo relatório da International Organization for Standardization, publicado em setembro de 2019, 
apenas 12 empresas brasileiras, considerando todos os setores, têm este certificado.
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Números da Vexty
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EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO ADMINISTRADO

A evolução patrimonial apresentada nos últimos 3 anos seguiu seu padrão de crescimento, porém 
com menor intensidade. O crescimento em relação ao ano de 2018 foi de 5% e a Vexty “fechou” o ano 
administrando uma reserva de R$ 3,43 bilhões de seus Participantes e Assistidos. 

No mês de abril tivemos o único evento de variação negativa de patrimônio em relação ao mês anterior, 
devido à rentabilidade negativa apresentada pela classe de renda variável. 

(em R$ bilhão)

Apresentamos agora alguns indicadores que resumem o dia a dia da Vexty. Escolhemos sempre um 
período de 3 anos para colaborar no entendimento deste “filme”. 
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EVOLUÇÃO DOS PARTICIPANTES ATIVOS

O ano de 2019 não foi diferente dos demais. Mesmo com a redução no número de integrantes das 
empresas-patrocinadoras, a quantidade de participantes ativos se manteve praticamente inalterada 
em relação ao ano anterior. Encerramos 2019 com 15.539 pessoas contribuindo mensalmente para seu 
planejamento de pós-carreira por meio do Plano Vexty.
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EVOLUÇÃO DE ADESÕES AO PLANO 

As campanhas “Viagem para o futuro” e “Vexty – o seu plano de investimento para o futuro” foram 
um sucesso traduzindo-se em novas adesões. O esforço de conscientização quanto à necessidade de 
planejamento para o pós-carreira feito pelas empresas-patrocinadoras e pela Vexty surtiu efeito: foram 
2.744 novas adesões, maior número desde 2014. 
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EVOLUÇÃO DOS ASSISTIDOS 

Muito em linha com o que observamos nos últimos anos, nossa quantidade de Assistidos tem 
aumentado. O crescimento foi de aproximadamente 14% em relação ao ano anterior e encerramos 
2019 com 893 aposentados. 

Uma curiosidade sobre o benefício de aposentadoria do Plano Vexty é que não há idade mínima ou tempo de 
trabalho para iniciar o recebimento da reserva acumulada. Esta flexibilidade é um grande diferencial dos produtos 
de previdência privada oferecidos pelas empresas (planos “fechados”) e vai ao encontro do que expressa nossa 
Razão de Existir, possibilitando aos nossos Participantes manterem-se como agentes do seu próprio destino.
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EVOLUÇÃO DOS BPDs 

Outro destaque do Plano Vexty continua sendo a quantidade de participantes que optam por manter seu 
patrimônio de pós-carreira administrado pela Vexty, mesmo depois de terem se desligado das empresas-
patrocinadoras e sabendo que possuem a liquidez deste valor, sem carência (ou seja, todo o valor do 
saldo de conta é do participante, inclusive a totalidade das contrapartidas recebida de sua empresa). 

Encerramos 2019 com um aumento de 11% em relação ao ano anterior, totalizando mais de R$ 1 milhão 
em patrimônio administrado, valor este distribuído entre 3.726 Participantes. Para nós, este aumento 
reforça o sentimento de confiança e credibilidade dos nossos Participantes quanto à gestão do seu 
patrimônio para o pós-carreira aqui na Vexty.
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PERCENTUAL MÉDIO DE CONTRIBUIÇÃO 

A alteração no modelo de contrapartida da Vexty, implementado no final de 2017, que atrela maiores 
percentuais de contrapartida aos Participantes que contribuem com maiores percentuais, tem dado 
bons frutos. Mais uma vez superamos este percentual, encerrando o ano de 2019 com um percentual 
médio de contribuição de 7,48%. 

Também como Participantes, sabemos as dificuldades cotidianas que impactam a disponibilidade de 
recursos para o planejamento de pós-carreira, por isso, cada aumento neste índice nos deixa muito 
felizes. E lembrando: no Plano Vexty é possível alterar o percentual de contribuição a qualquer tempo.
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Composição dos Órgãos Estatutários

Relatório anual Vexty 19

CONSELHO FISCAL 

Titulares	Indicados	
pelas	Patrocinadoras

Afonso Celso F. de Oliveira                                                                                    
Presidente
                                              
Alexandre Jerussalmy
Conselheiro Titular

Titular	Indicado	pelos	
Participantes	e	Assistidos

Mario Luiz Nano Gomes     
Conselheiro Titular
                                                                                                                                              

DIRETORIA EXECUTIVA 

Sérgio Brinckmann
Diretor-Presidente

André Luis A. do Passo Suaide
Diretor Administrativo-Financeiro e 
Diretor de Investimentos

Cristiano Verardo
Diretor de Comunicação e Relacionamento e 
Diretor de Seguridade

CONSELHO DELIBERATIVO 

Titulares	Indicados	
pelas	Patrocinadoras

Daniel Bezerra Villar      
Presidente 

Pedro Van Langendonck T. de Freitas
Vice-Presidente

Alexandre Assaf
Conselheiro Titular

Titulares	Indicados	pelos	
Participantes	e	Assistidos

Joel Benedito Junior                            
Conselheiro Titular

Francisco Matos Lima
Conselheiro Titular



Perfil da Vexty



Participantes

PARTICIPANTES POR SITUAÇÃO

Veja nossos números em 31/12/2019: 

Além das situações descritas acima, há 1.429 ex-participantes (situação de cancelado, resgate parcelado e com 
cadastros reativados devido ao recálculo de cota e pagamento de contrapartida C) com saldo no Plano Vexty.
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2018

20.084

2019

20.429

Ativo

15.644
Assistido

774
BPD

3.355
Suspenso

241
Autopatrocinado

70

Participantes 
que contribuem 

mensalmente para 
o Plano Vexty

Ex-participantes 
que contribuíram 

para o plano 
e hoje recebem 
o benefício de 
renda mensal

Ex-integrantes 
das empresas 

patrocinadoras 
que optaram 
por manter 

seu patrimônio 
rentabilizando 

na Vexty

Ex-integrantes 
das empresas-
patrocinadoras 
que optaram 
por continuar 

contribuindo para 
o plano

Participantes 
que optaram por 
suspender suas 
contribuições 

(por, no máximo, 
6 meses - período 

permitido pelo 
Regulamento 

do plano)

Assistido

893
BPD

3.726
Suspenso

212
Autopatrocinado

59
Ativo

15.539



PARTICIPANTES E PATRIMÔNIO POR PERFIL DE INVESTIMENTO
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R$

PERFIL PARTICIPANTES PATRIMÔNIO

Curto Prazo 14.920 1.670.070.343,20

Pós-Carreira 2020 1.064 561.899.118,74

Pós-Carreira 2025 1.627 623.599.231,89

Pós-Carreira 2030 4.247 576.953.389,21

TOTAL 21.858 3.432.522.083,04

Patrimônio Participantes

48,6%

16,4%

18,2%

16,8%

68,3%

4,9%

7,4%

19,4%

Representatividade de cada Perfil de Investimento em relação ao total de participantes e do patrimônio:

Curto Prazo

Pós-Carreira 2020

Pós-Carreira 2025

Pós-Carreira 2030



Despesas

TOTAL DE DESPESAS

 R$ 16.128 mil
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em milhares de reais

Administração da Entidade
R$ %

Pessoal e encargos  4.986 62,04%
Serviços de terceiros  1.525 18,98%
Despesas gerais  881 10,96%
Tributos  465 5,79%
Treinamentos/Congresso  89 1,10%
Viagens e estadias  64 0,79%
Depreciações e amortizações  27 0,34%
Total  8.037 100,00%

em milhares de reais

Administração dos Investimentos
R$ %

Pessoal e encargos  4.986 61,63%
Serviços de terceiros  1.579 19,52%
Despesas gerais  881 10,89%
Tributos  465 5,75%
Treinamentos/Congresso  89 1,09%
Viagens e estadias  64 0,79%
Depreciações e amortizações  27 0,33%
Total  8.091 100,00%

62,04%

61,63%

19,52%

10,89%

5,75%
1,09%

0,79%
0,33%

18,98%

10,96%

5,79%
1,10%

0,79%
0,34%



Informações sobre 
Investimentos



Patrimônio Investido

ALOCAÇÃO POR PERFIL E POR FATOR DE RISCO

ALOCAÇÃO DO PATRIMÔNIO POR PERFIL

Alocação Do Patrimônio Por Perfil

EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO MENSAL
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Fundos de Investimento*

TOTAL
por Perfil 

Renda Fixa 
CDI

Renda Fixa
Inflação

Retorno 
Absoluto

Renda Variável 
Local

Renda Variável 
Global

Ilíquidos Empréstimos Tesouraria

Curto Prazo 1.650.070.454,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.634.300,92 35.371,33 1.662.740.126,75 

Perfil 2020 443.050.613,54 35.777.690,71 29.632.972,02 28.591.342,00 0,00 22.180.609,79 1.446.741,44 13.356,98 560.693.326,48  

Perfil 2025 288.719.921,49 118.262.780,95 68.749.762,06 98.264.131,47 20.582.229,71 24.218.466,33 2.708.416,42 24.660,09 621.530.368,52

Perfil 2030 146.196.385,66 157.384.881,40 57.122.167,95 139.818.312,44 45.736.169,49 21.900.954,69 4.497.191,67 10.830,34 572.666.893,64

TOTAL POR 
SEGMENTO*

2.528.037.375,19 311.425.353,06 155.504.902,03 266.673.785,91 66.318.399,20 68.300.030,81 21.286.650,45 84.218,74 3.417.630.715,39 

Curto Prazo

Perfil 2020

Perfil 2025

Perfil 2030

49%

16%

18%

17%

em R$ milhões 

3.268
3.280

3.291 3.288
3.308

3.329
3.337 3.346

3.368
3.384

3.394

3.433

DezNovOutSetAgoJulJunMaiAbrMarFevJan



Investimentos - Regras e Resultados
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POLÍTICA DE INVESTIMENTOS

A Vexty investe os recursos dos Planos Vexty e de Gestão 
Administrativa no mercado financeiro, seguindo regras específicas 
para o segmento de previdência complementar e as diretrizes 
estabelecidas anualmente para a entidade. 

LIMITES DE ALOCAÇÃO POR SEGMENTO 
Abaixo, conheça os limites de alocação para cada um dos 
segmentos permitidos. As alocações dos Perfis de Investimento são 
determinadas de acordo com a exposição a Fatores de Risco, sendo 
assim, as exposições por segmentos abaixo são determinadas pela 
consolidação dos Fatores de Risco e dos Perfis.

FATOR DE RISCO 
É um conjunto de 

ativos que têm 
em comum uma 
característica ou 

elemento que afeta 
o valor de mercado 

de todos de 
maneira similar.

SEGMENTO 
PLANO VEXTY

LIMITE INFERIOR LIMITE SUPERIOR ALVO LIMITE LEGAL

Renda Fixa 0% 100% 83,1%* 100% 

Renda Variável 0% 40% 5,6%* 70% 

Investimentos 
Estruturados 0% 20% 7,3%* 20% 

Investimentos no 
Exterior 0% 10% 2,4%* 10% 

Imobiliário 0% 10% 0% 8% 

Operações com 
Participantes 0% 10% 5% 15% 

*Alocação alvo do Plano é um agregado de alocação alvo por Perfis de Investimento. A alocação alvo apresentada na Tabela 
- Limites por Segmento leva em conta os saldos dos Perfis de Investimento em set/2018 e muda todos os anos quando os 
Participantes escolhem permanecer no Perfil atual ou mudar de Perfil.

RENTABILIDADE PASSADA EXPECTATIVA DE RENTABILIDADE FUTURA

SEGMENTO 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Renda Fixa 10,3% 12,0% 14,1% 9,4% 5,8% 7,6% 7,6% 7,7% 7,6% 7,6%

Renda Variável -3,2% -13,6% 36,8% 25,6% 10,2% 11,5% 11,5% 11,5% 11,5% 11,5%

Exterior 16,3% 47,3% -11,6% 23,4% 10,2% 11,5% 11,5% 11,5% 11,5% 11,5%

Estruturados 9,8% 16,9% 13,5% 9,7% 9,0% 10,3% 10,3% 10,2% 10,2% 10,2%

Empréstimos 19,5% 20,2% 19,6% 19,9% 19,1% 20,5% 20,5% 20,5% 20,5% 20,5%

Imobiliário  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -   

TOTAL 9,4% 11,7% 15,0% 11,0% 6,6% 8,3% 8,2% 8,5% 8,4% 8,3%

Rentabilidade nominal, realizada e esperada (cenário-base) por segmento.



Investimentos - Regras e Resultados
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FATORES DE RISCO E PROGRAMAS DE INVESTIMENTO 

Cada Fator de Risco é subdividido em 
Programas de Investimento para organizar 
em grupos as diferentes estratégias de 
gestão empregadas dentro de um Fator de 
Risco. São definidos percentuais máx¬imos 
e mínimos para limitar a proporção da 
carteira que cada Fator de Risco pode alocar 
em cada Pro¬grama de Investimento:

PROGRAMA DE INVESTIMENTO  
Pode ser entendido como uma estratégia de 
investimentos que observa a exposição a um 

fator de risco, o nível requerido de rentabilidade 
esperada, o prazo de maturação da tese de 

investimento, a liquidez dos ativos, a volatilidade 
dos retornos, entre outros.

CLASSE DE 
ATIVOS

BENCHMARK SEGMENTOS 
PERMITIDOS

ALOCAÇÃO 
ALVO

ALOCAÇÃO 
MÁXIMA

ALOCAÇÃO 
MÍNIMAINDICADOR FONTE

RF CDI CDI Cetip Renda Fixa

Vide tabelas 
Glidepath

100% 0%

Ret. Absoluto CDI Cetip
Renda Fixa 

Renda Variável 
Estruturados 

Exterior
20% 0%

RF Inflação IMA-B Anbima Renda Fixa 100% 0%

RV Local Ibovespa B3 Renda Variável 70% 0%

RV Global MSCI ACWI MSCI Exterior 10% 0%

Ilíquidos CDI Cetip Estruturados 10% 15% 0%

Empréstimos CDI Cetip Operações com 
Participantes 5% 10% 0%



Perfis de Investimento
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100%

COMPOSIÇÃO

CURTO PRAZO

100% CDI

Perfil que possui menor 
retorno esperado no longo 
prazo, em contrapartida, 
tem a menor volatilidade 

esperada.

PÓS-CARREIRA 2020

2021

RV 5%
(em 2019)

PÓS-CARREIRA 2025

2026

RV 16%
(em 2019)

PÓS-CARREIRA 2030

2031

RV 25%
(em 2019)

A alocação em RV reduzirá ano a ano até atingir 0%, assim como 
as aplicações em inflação, no início do ano seguinte à sua data-alvo:

A partir de 2021, se tornará 
o Perfil Curto Prazo.

Neste ano indicado acima, esse perfil 
se tornará o Perfil Curto Prazo.

79%

7%
5%

5% 4%
3%

16%

11%
47%

19%
28%

26%

4%
8%

25%

10%

CDI RENDA FIXA INFLAÇÃO RETORNO ABSOLUTO RENDA VARIÁVEL LOCAL RENDA VARIÁVEL GLOBAL ILÍQUIDOS 



Resultados dos Investimentos
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RENTABILIDADE MENSAL 
dos	Perfis	de	Investimento	vs.	Índices	de	Referência
(2019)

CURTO 
PRAZO

PÓS-CARREIRA 
2020

PÓS-CARREIRA 
2025

PÓS-CARREIRA 
2030 IPCA CDI IBOVESPA

jan-19 0,55% 1,21% 2,25% 3,07% 0,32% 0,54% 10,82%

fev-19 0,48% 0,35% 0,20% 1,62% 0,43% 0,49% -1,86%

mar-19 0,47% 0,38% 0,40% 0,56% 0,75% 0,47% -0,18%

abr-19 0,51% 0,54% 0,77% 1,05% 0,57% 0,52% 0,98%

mai-19 0,52% 0,60% 0,67% 0,61% 0,13% 0,54% 0,70%

jun-19 0,44% 0,76% 1,40% 2,22% 0,01% 0,47% 4,06%

jul-19 0,54% 0,74% 0,99% 1,13% 0,19% 0,57% 0,84%

ago-19 0,50% 0,43% 0,64% 0,97% 0,11% 0,50% -0,67%

set-19 0,42% 0,60% 0,92% 1,25% -0,04% 0,46% 3,57%

out-19 0,31% 0,50% 0,86% 1,10% 0,10% 0,48% 2,36%

nov-19 0,27% 0,22% 0,43% 0,80% 0,51% 0,38% 0,95%

dez-19 0,35% 0,87% 1,77% 2,34% 1,15% 0,37% 6,85%

Acumulada 5,49% 7,46% 11,89% 18,02% 4,31% 5,96% 31,58%

RENTABILIDADE ACUMULADA
dos	Perfis	de	Investimento	Vs.	Índices	de	Referência
(36	MESES) 92,01% IBOVESPA

46,77% Pós-carreira 2030

35,97% Pós-carreira 2025

11,40% IPCA

22,92% Curto Prazo
23,95% CDI
27,90% Pós-carreira 2020
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COMPARATIVO DE RENTABILIDADES ACUMULADAS
em Diversos Períodos

 MÊS ANO 3M 6M 1A 2A ** PERFIL * INÍCIO ***

Curto Prazo 0,35% 5,49% 0,93% 2,42% 5,49% 5,82% 9,67% 13,79%

Pós-Carreira 
2020 0,87% 7,46% 1,60% 3,41% 7,46% 6,71% 10,23% 13,93%

Pós-Carreira 
2025 1,77% 11,89% 3,08% 5,73% 11,89% 9,57% 11,02% 14,12%

Pós-Carreira 
2030 2,34% 18,02% 4,29% 7,83% 18,02% 13,32% 12,69% 14,52%

IPCA 1,15% 4,31% 1,77% 2,03% 4,31% 4,03% 5,43% 6,48%

CDI 0,38% 5,97% 1,25% 2,81% 5,97% 6,19% 9,86% 15,42%

IBOVESPA 6,85% 31,58% 10,41% 14,54% 31,58% 23,03% 15,06% 14,86%

* Início dos Perfis: maio/2014
** Valor anualizado | M: meses | A: anos
*** Valor anualizado (desde 1995)

RENTABILIDADE ACUMULADA DOS FATORES DE RISCO
COMPARADA AOS RESULTADOS DO PLANO

PERFIL

CURTO PRAZO PÓS-CARREIRA 
2020

PÓS-CARREIRA 
2025

PÓS-CARREIRA 
2030

Classe de Ativos CDI 5,80% 4,86% 2,90% 1,49%

Classe de Ativos INFLAÇÃO - 0,81% 2,60% 4,28%

Classe de Ativos RETORNO 
ABSOLUTO - 0,41% 1,00% 0,99%

Classe de Ativos RENDA VARIÁVEL 
LOCAL - 0,00% 0,90% 2,39%

Classe de Ativos RENDA VARIÁVEL 
GLOBAL - 1,62% 5,20% 8,75%

Classe de Ativos ILÍQUIDOS - 0,20% 0,20% 0,30%

Rentabilidade BRUTA do PERFIL 5,80% 7,90% 12,80% 18,20%

Plano de Gestão Administrativa 
(PGA) -0,44% -0,44% -0,44% -0,44%

Custódia centralizada -0,02% -0,02% -0,02% -0,02%

Outros* 0,15% 0,02% -0,46% 0,28%

Rentabilidade LÍQUIDA do PERFIL 5,49% 7,46% 11,89% 18,02%

*Juros de operações com participantes, tarifas, etc
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Fim 31-dez-19
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RENTABILIDADE ACUMULADA POR FUNDO DE INVESTIMENTO

Líquida Bruta
Início 31-dez-18

Fim 31-dez-19

6,55

RENDA FIXA 
CDI

RETORNO 
ABSOLUTO

RENDA FIXA 
INFLAÇÃO

ILÍQUIDOS1

RENDA 
VARIÁVEL 

LOCAL

RENDA 
VARIÁVEL 

GLOBAL
ODP F3 GLOBAL FIC FIM IE

28,22
29,00

ODP F3 RV FIC FIA
39,51
40,29

Vinci FI RF Imobiliário CP II3
0,32
0,40

Spectra IV Inst FIP4
27,83

28,57

FIP Lacan Florestal
23,72

24,90

Vinci FI RF Imobiliário CP
10,49

11,67

Hamilton Lane FI FIP
29,99

31,42

ODP F3 Inflação FIM
13,71
14,19

ODP F3 Retorno 
Absoluto FIC FIM

8,68
9,46

ODP Western Asset High Yield 
FIM CP

6,87
7,30

Sparta Top FIC FIRF CP
5,67

ODP Mongeral High Grade
12,70
12,90

ODP Sul América FI Renda Fixa
5,82
6,02

ODP Santander FI Renda Fixa2
5,81
6,14

1  Cotas Gerenciais ajustadas por amortização de capital  
2  Fundo encerrado em dez-19  
3  Aporte inicial em dez-19  
4  Aporte inicial em jul-19



Análise

Performance	Fatores	de	Risco	e	Perfis	2019
O ano de 2019 foi marcado pela materialização do otimismo com o Brasil, especialmente no mercado acionário 
aonde o IBOVESPA se valorizou 31,5%. Após décadas de discussões, o Congresso aprovou uma Reforma da 
Previdência robusta que ajuda a equacionar a maior parcela do gasto público do país nos próximos dez anos. 
Essa ancoragem das expectativas permitiu que o Banco Central continuasse a reduzir a taxa básica de juros até 
a seu mínimo histórico. Entretanto, o PIB continuou a decepcionar na velocidade de recuperação, crescendo 
apenas 1,1% no ano. O investidor estrangeiro não se cativou pela Reforma da Previdência, e permaneceu em 
compasso de espera para voltar a investir no país. O mercado acionário no exterior também teve fortes altas 
no ano, mesmo com Brexit, as tensões comerciais entre EUA e China e a reviravolta eleitoral na Argentina que 
acabou culminando em mais uma restruturação da dívida do país. A aprovação da Reforma da Previdência no 
Brasil era condição necessária, mas não suficiente, para retomada do investimento. Porém, os desafios para 
o crescimento do país permanecem, o Governo precisa continuar o processo de reformas, especialmente a 
Tributária, e acelerar o plano de privatizações que até agora está bem aquém do foi prometido na campanha 
eleitoral, para que o PIB potencial mude de patamar e o país volte a crescer de forma robusta.

O Perfil Curto Prazo do Plano Vexty rendeu +5,78%, levemente abaixo da taxa básica de juros. Os 
demais perfis tiveram bom desempenho, beneficiando-se do bom desempenho de todas as classes de 
ativo com destaque para a Renda Variável que teve retorno de +39,5%, superando o Ibovespa no ano. 
A classe de Multimercados, teve rentabilidade de+ 8,7% contra um CDI de +6,0%, performance vinda 
da seleção de gestores com estratégias complementares, o que resultou numa rentabilidade acima 
do benchmark com baixa volatilidade no portfólio. A carteira Global teve alta de +28,2%, devido ao 
forte desempenho do mercado acionário no exterior e renovação das máximas históricas e ainda foi 
beneficiado pela valorização do dólar em relação ao real. A classe de Inflação teve alta de +13,7%, com 
o fechamento das taxas de juros reais por conta da aprovação da Reforma da Previdência. Dessa forma, 
o Perfil 2020 rendeu +7,82%, o Perfil 2025 rendeu +12,77% e o Perfil 2030 rendeu +18,34% no ano.
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Demonstrações Contábeis

Vexty (anteriormente denominada Odebrecht Previdência)      
Balanço Patrimonial Consolidado       
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018       
(Em milhares de reais)       
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ATIVO NOTA EXPLICATIVA 2019 2018

DISPONÍVEL 88 5.533

REALIZÁVEL 3.444.324 3.236.591

   Gestão Previdencial 4 18.495 18.797

   Gestão Administrativa 5  1.776 1321

   Investimentos 6 3.424.053 3.216.473

      Fundos de Investimentos 3.402.575 3.200.233

      Empréstimo 21.270 16.029

      Outros Realizáveis 208 211

PERMANENTE 127 152

   Imobilizado 127 152

TOTAL DO ATIVO 3.444.538 3.242.276

PASSIVO NOTA EXPLICATIVA 2019 2018

EXIGÍVEL OPERACIONAL 8.841 6.721

   Gestão Previdencial 7 3.358 2.441

   Gestão Administrativa 8 5.343 4.167

   Investimentos 140 114

PATRIMÔNIO SOCIAL 10 3.435.697 3.235.554

   Patrimônio de Cobertura do Plano

   Provisões Matemáticas 3.432.527 3.231.214

   Benefícios Concedidos 577.478 421.585

   Benefícios a Conceder 2.855.049 2.809.629

FUNDOS 3.170 4.340

   Fundos Administrativos 2.878 4.165

   Fundos dos Investimentos 292 175

TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO SOCIAL 3.444.538 3.242.276

As notas explicativas são parte integrantes das demonstrações contábeis

Sérgio Brinckmann
Diretor - Presidente

CPF nº 485.028.980-00

Paula Brandão Campidele
Contadora

CRC nº 1SP299026/O-0



Demonstrações Contábeis
Vexty (anteriormente denominada Odebrecht Previdência)      
Demonstração da Mutação do Patrimônio Social 
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018
(Em milhares de reais)
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Sérgio Brinckmann
Diretor - Presidente

CPF nº 485.028.980-00

Paula Brandão Campidele
Contadora

CRC nº 1SP299026/O-0

As notas explicativas são parte integrantes das demonstrações contábeis

DESCRIÇÃO 2019 2018 VARIAÇÃO (%) AV (%)

A) ATIVO LÍQUIDO - INÍCIO DO EXERCÍCIO 3.235.555 3.040.593 6% 94%

1. ADIÇÕES 555.423 473.626 17% 16%

Contribuições Previdenciais 262.315 263.296 0% 47%

Resultado Positivo dos Investimentos - Gestão Previdencial 278.136 197.318 41% 50%

Receitas Administrativas 14.470 12.439 16% 3%

Resultado Positivo dos Investimentos - Gestão Administrativa 384 509 -25% 0%

Constituição de Fundos de Investimentos 118 64 84% 0%

2. DESTINAÇÕES  355.281  (278.664) 227% 10%

Benefícios  339.139  (264.287) 228% 95%

Despesas Administrativas  16.142  (14.377) -212% 5%

3. ACRÉSCIMO NO ATIVO LÍQUIDO (1+2) 200.144 194.962 3% 6%

Provisões Matemáticas 201.313 196.327 3% 101%

Fundos Administrativos (1.287) (1.429) -10% -1%

Fundos Dos Investimentos 118  64 84% 0%

B) ATIVO LÍQUIDO - FINAL DO EXERCÍCIO (A+3) 3.435.699 3.235.555 6% 121%



Demonstrações Contábeis
Vexty (anteriormente denominada Odebrecht Previdência)      
Demonstração do Plano de Gestão Administrativa
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018
(Em milhares de reais)
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As notas explicativas são parte integrantes das demonstrações contábeis

Sérgio Brinckmann
Diretor - Presidente

CPF nº 485.028.980-00

Paula Brandão Campidele
Contadora

CRC nº 1SP299026/O-0

DESCRIÇÃO 2019 2018 VARIAÇÃO (%) AV (%)

A) FUNDO ADMINISTRATIVO DO 
EXERCÍCIO ANTERIOR  4.166  5.595 -26% 145%

1. CUSTEIO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA  14.854  12.948 15% 516%

1.1 Receitas  14.854  12.948 15% 516%

Custeio Administrativo dos Investimentos  14.470  12.438 16% 97%

Resultado Positivo dos Investimentos  384  509 -25% 3%

2. DESPESAS ADMINISTRATIVAS  (16.141)  (14.377) -12% -561%

2.1 Administração Previdencial  (8.037)  (7.177) -12% 50%

Pessoal e encargos  (4.986)  (4.032) -24% 62%

Treinamentos/Congressos e Seminários  (89)  (110) 19% 1%

Viagens e estadias  (64)  (61) -5% 19%

Serviços de terceiros  (1.525)  (1.527) 0% 11%

Despesas Gerais  (881)  (1.042) 15% 0%

Depreciações e amortizações  (27)  (24) -13% 0%

Tributos  (465)  (381) -22% 6%

2.2 Administração dos Investimentos  (8.104)  (7.200) -13% 50%

Pessoal e encargos  (4.986)  (4.032) -24% 62%

Treinamentos/Congressos e Seminários  (89)  (110) 19% 1%

Viagens e estadias  (64)  (61) -5% 1%

Serviços de terceiros  (1.579)  (1.549) -2% 19%

Despesas Gerais  (881)  (1.042) 15% 11%

Depreciações e amortizações  (27)  (24) -13% 0%

Tributos  (465)  (381) -22% 6%

Outras Despesas  (13)  (1) - 0%

4. SOBRA/INSUFICIÊNCIA DA GESTÃO 
ADMINISTRATIVA (1-2)  (1.287)  (1.429) -10% -45%

5. CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DO 
FUNDO ADMINISTRATIVO (4)  (1.287)  (1.429) -10% -45%

B) FUNDO ADMINISTRATIVO DO 
EXERCÍCIO ATUAL (A+5)  2.879  4.166 -31% 100%



Demonstrações Contábeis
Vexty (anteriormente denominada Odebrecht Previdência)      
Demonstração do Ativo Líquido
(Plano Odeprev Brasil)
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018
(Em milhares de reais)
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Sérgio Brinckmann
Diretor - Presidente

CPF nº 485.028.980-00

Paula Brandão Campidele
Contadora

CRC nº 1SP299026/O-0

As notas explicativas são parte integrantes das demonstrações contábeis

DESCRIÇÃO 2019 2018 VARIAÇÃO (%)

1. ATIVOS  3.444.408  3.238.086 6%

Disponível  84  5.469 -98%

Recebível  20.271  22.962 -12%

Investimento  3.424.053  3.209.654 7%

Fundos de Investimento  3.402.575  3.193.417 7%

Empréstimos  21.270  16.029 33%

Outros realizáveis  208  208 -

2. OBRIGAÇÕES  3.358  (2.531) 233%

Operacional  3.358  (2.531) 233%

3. FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS  (3.170)  (4.341) 27%

Fundos Administrativos  (2.878)  (4.166) 31%

Fundos Investimentos  (292)  (175) -67%

4. ATIVO LÍQUIDO (1 - 2- 3)  3.444.596  3.231.214 7%

Provisões Matemáticas  3.432.527  3.231.214 6%



Demonstrações Contábeis
Vexty (anteriormente denominada Odebrecht Previdência)      
Demonstração da Mutação do Ativo Líquido
(Plano Odeprev Brasil)
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018
Em milhares de reais
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Sérgio Brinckmann
Diretor - Presidente

CPF nº 485.028.980-00

Paula Brandão Campidele
Contadora

CRC nº 1SP299026/O-0

As notas explicativas são parte integrantes das demonstrações contábeis

DESCRIÇÃO 2019 2018 VARIAÇÃO (%)

A) ATIVO LÍQUIDO - INÍCIO DO EXERCÍCIO 3.231.214 3.034.887 6%

1. ADIÇÕES 540.451 460.614 17%

(+) Contribuições 262.315 263.296 0%

(+) Resultado Positivo dos Investimentos - Gestão Previdencial 278.136 197.318 41%

2. DESTINAÇÕES 339.139  (264.287) -228%

(-) Benefícios  339.139  (264.287) -228%

3. ACRÉSCIMO NO ATIVO LÍQUIDO (1+2) 201.313 196.327 3%

(+/-) Provisões Matemáticas 201.313 196.327 3%

B) ATIVO LÍQUIDO - FINAL DO EXERCÍCIO (A+3) 3.432.527 3.231.214 6%

C) FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS (3.170) 4.341 -173%

(+/-) Fundos Administrativos  (2.878)  4.166 -169%

(+/-) Fundos dos Investimentos  (292)  175 -267%



Demonstrações Contábeis
Vexty (anteriormente denominada Odebrecht Previdência)      
Demonstração das Provisões Técnicas 
(Plano Odeprev Brasil)
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018
(Em milhares de reais)
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Sérgio Brinckmann
Diretor - Presidente

CPF nº 485.028.980-00

Paula Brandão Campidele
Contadora

CRC nº 1SP299026/O-0

As notas explicativas são parte integrantes das demonstrações contábeis

DESCRIÇÃO 2019 2018 VARIAÇÃO (%)

PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO (1+3+4)  3.432.819  3.233.920 6%

1. PROVISÕES MATEMÁTICAS  3.432.527  3.231.214 6%

1.1 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS  577.478  421.585 37%

Contribuição Definida  577.478  421.585 37%

1.2 BENEFÍCIOS A CONCEDER  2.855.049  2.809.629 2%

Saldo de Contas - parcela patrocinadores  875.221  847.541 3%

Saldo de Contas - parcela participantes  1.979.828  1.962.088 1%

3. FUNDOS  292  175 67%

3.2 FUNDOS DE INVESTIMENTOS 
- GESTÃO PREVIDENCIAL  292  175 67%

4. EXIGÍVEL OPERACIONAL  3.498  2.531 38%

4.1 GESTÃO PREVIDENCIAL  3.358  2.441 38%

4.2 INVESTIMENTOS - GESTÃO PREVIDENCIAL  139  90 55%



Notas Explicativas

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018
(EM	MILHARES	DE	REAIS)

1. Contexto operacional
A Vexty (“Entidade”) é uma Entidade Fechada de Previdência Complementar (“EFPC”), sem fins lucrativos, 
constituída em 23 de maio de 1995, de acordo com a autorização de funcionamento concedida pela Portaria 
nº 1.719 do Ministério da Previdência e Assistência Social, publicada no Diário Oficial da União de 26 de 
dezembro de 1994, com autonomia administrativa e financeira.

A Entidade passou por reformulação da marca para Vexty, cujo Estatuto foi aprovado pelo Conselho 
Deliberativo e pela PREVIC. Esta alteração se findará após a conclusão das mudanças nos órgãos como a 
Caixa Econômica, municipalidade, entre outros, prevista para 12/2020.

A Entidade obedece às normas expedidas pela Secretaria da Previdência Social, através da 
Superintendência Nacional de Previdência Complementar (“PREVIC”), criada pela Lei nº 12.154/09. A 
PREVIC é uma autarquia de natureza especial, dotada de autonomia administrativa e financeira, vinculada 
ao Ministério da Economia, sendo responsável pela supervisão e fiscalização das atividades das entidades 
fechadas de previdência complementar e pela execução das políticas para o regime de previdência 
complementar operado por estas entidades. Adicionalmente, a Entidade atende às resoluções específicas 
do Conselho Monetário Nacional, estando disciplinada pela Lei Complementar nº. 109, de 29 de maio de 
2001, e alterações.

O Ministério Público Federal certifica nos termos da Resolução nº 179. de 26 julho de 2017, do Conselho 
Nacional do Ministério Público, que a Entidade não figura como investigada em procedimentos 
investigatórios criminais instaurados perante a Força-Tarefa do Ministério Público Federal, em razão da 
sua relação com as patrocinadoras e seus executivos. 

A Vexty é uma Entidade singular, multipatrocinada, que mantém a escrituração de suas receitas e despesas em 
livros formais capazes de assegurar sua exatidão.

Na forma de suas disposições estatutárias e regulamentares, a Entidade tem como principal finalidade 
assegurar aos seus Participantes e Assistidos as prestações estabelecidas em seu plano de benefício, 
caracterizando-se como plano de Contribuição Definida – CD e denominado “Odeprev”.

Constituem-se membros da Entidade, as duzentas e dezessete Patrocinadoras, os Participantes e os 
Assistidos do Plano Odeprev Brasil. Em 31 de dezembro de 2019, a Entidade possuía um total de 
20.429 participantes (20.084 em 2018), sendo: 
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QUANTIDADE

2019 2018

Ativos 15.751 15.885

Desligados 3.726 3.355

Autopatrocinados 59 70

Outros 893 774

TOTAL 20.429 20.084

Os recursos que a Entidade dispõe para cumprir seu principal objetivo são oriundos das contribuições de 
suas Patrocinadoras, dos Participantes e Assistidos, e dos rendimentos resultantes das aplicações desses 
recursos em investimentos, que devem obedecer ao disposto na Resolução nº 4.661, de 25 de maio de 2018, 
estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional.

A Entidade, registrada junto à PREVIC, administra os seguintes planos: 

a) Plano de Benefício Previdenciário
Plano de Contribuição Definida inscrito sob nº 1994.0040-29 no Cadastro Nacional dos Planos de 
Benefícios da PREVIC, no qual o valor do benefício é definido com base nas reservas de contribuições 
acumuladas até a data da concessão. O plano foi aprovado em 26 de dezembro de 1994.

b) Plano de Gestão Administrativa (“PGA”)
O PGA da Entidade foi constituído com base no Anexo C – Item 4 da Resolução CGPC nº 28, de 26 de janeiro de 
2009, revogada pela Resolução CNPC nº 8 de 31 de outubro de 2011, tendo seu Regulamento sido aprovado 
pelo Conselho Deliberativo da Entidade por meio da ata nº 11122009, de 11 de dezembro de 2009.  

2. Base de elaboração e apresentação das demonstrações contábeis
As demonstrações contábeis da Entidade foram elaboradas e estão sendo apresentadas em atendimento 
às disposições legais dos órgãos normativos e reguladores das atividades das Entidades Fechadas de 
Previdência Complementar, e às práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às entidades reguladas 
pelo Conselho Nacional de Previdência Complementar – CNPC.

Essas diretrizes não requerem a divulgação em separado de ativos e passivos de curto prazo e de longo 
prazo, nem a apresentação da Demonstração do Fluxo de Caixa. 

A estrutura da planificação contábil padrão das Entidades Fechadas de Previdência Complementar (EFPCs) 
reflete o ciclo operacional de longo prazo da sua atividade, de forma que a apresentação de ativos e 
passivos, observadas as gestões previdencial, assistencial e administrativa e o fluxo dos investimentos, 
proporcione informações mais adequadas, confiáveis e relevantes do que a apresentação em circulante e 
não circulante, em conformidade com o item 63 da NBC TG nº 26 (R5). 



Notas Explicativas
Além das características já descritas, a sistemática introduzida pelos órgãos normativos apresenta 
a segregação dos registros contábeis em duas gestões distintas (Previdencial e Administrativa) e o 
Fluxo dos Investimentos, que é comum às Gestões Previdencial a Administrativa, segundo a natureza 
e a finalidade das transações.

A elaboração de demonstrações contábeis, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil 
aplicáveis às Entidades Fechadas de Previdência Complementar, requer que a Administração use de 
julgamento na determinação e registro de estimativas contábeis. Ativos e passivos significativos sujeitos 
a essas estimativas e premissas incluem: os ajustes pelos valores de mercado dos ativos classificados 
em títulos para negociação, provisões para contingências e as provisões matemáticas, dentre outros. 
A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores diferentes dos 
estimados, devido a imprecisões inerentes ao processo de sua determinação. 
A Administração revisa as estimativas e premissas periodicamente. 

Consolidação das demonstrações contábeis
Por definição da Resolução CNPC nº 29, de 13 de abril de 2018 e anexos da Resolução CNPC nº 08, de 
31 de outubro de 2011 e da ITG 2001 – Entidade Fechada de Previdência Complementar, as 
demonstrações contábeis denominadas de consolidadas estão representadas pelo somatório de todos os 
planos administrados pela Entidade e abrangem as demonstrações contábeis relativas aos planos Plano 
Odeprev Brasil e PGA da Entidade. As demonstrações contábeis foram aprovadas pela Administração na 
data de 30 de abril de 2020.

3. Principais práticas contábeis
A Entidade observa as seguintes práticas contábeis:

3.1. Apuração do resultado
O resultado das operações é apurado em conformidade com o regime de competência, com exceção das 
contribuições referentes aos autos patrocinados, no Plano de Contribuição Definida, que são registradas 
pelo regime de caixa.

3.2. Realizável – Gestão Previdencial
O realizável previdencial é apurado em conformidade com o regime de competência, estando representado 
pelos direitos da Entidade relativos às contribuições das Patrocinadoras, Participantes e Assistidos.

3.3. Realizável – Gestão Administrativa
O realizável administrativo é apurado em conformidade com o regime de competência, estando 
representado pelos valores a receber decorrentes de serviços e outras operações de natureza administrativa.

3.4. Realizável – Investimentos
Em atendimento à Resolução CNPC nº 29, de 13 de abril de 2018, os títulos e valores mobiliários devem 
ser classificados em duas categorias, a saber: 
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Notas Explicativas
a) Títulos para negociação
Títulos com propósito de serem negociados, independentemente do prazo a decorrer da data de 
aquisição até o vencimento do título, os quais são avaliados, na data do balanço, pelo seu valor de 
mercado, e seus efeitos são reconhecidos em conta específica no resultado do exercício;

b) Títulos mantidos até o vencimento
Títulos com vencimentos superiores a doze meses da data de aquisição e que a Entidade tenha interesse 
e capacidade financeira de mantê-los até o vencimento, são avaliados pela taxa intrínseca dos títulos e 
ajustados pelo valor de perdas permanentes, quando aplicável.

Em 31 de dezembro de 2019 e de 2018, a Entidade possuía em sua carteira apenas títulos para negociação, 
conforme nota explicativa nº 6.

Os investimentos compreendem ainda os seguintes itens:

a) Fundos de investimento - Renda fixa
As cotas de fundos de investimento são registradas pelo seu valor de realização, com base no valor da 
cota disponível no último dia útil precedente ao encerramento do balanço patrimonial, divulgada pelo 
administrador do fundo.  Os acréscimos ou decréscimos são levados diretamente ao resultado.
 
b) Fundos de investimento - Renda variável
Representa cotas de fundos de investimentos de renda variável e estão registradas pelo valor da cota 
disponível no último dia útil precedente ao encerramento do balanço patrimonial, divulgada pelo 
administrador do fundo. Os acréscimos ou decréscimos são levados diretamente ao resultado.

c) Empréstimos
Aos empréstimos concedidos aos participantes acrescidos dos rendimentos financeiros pactuados, auferidos até a 
data do balanço. Os encargos são apropriados às contas de resultado pelo regime de competência.
 
A provisão para perdas prováveis na realização dos ativos de empréstimo aos participantes é constituída 
com base no valor vencido, conforme o número de dias de atraso, atendendo ao disposto na Resolução 
CNPC nº 08, de 31 de outubro de 2011 e Instrução SPC nº 34, de 24 de setembro de 2009.
 
d) Outros realizáveis
Registra os valores aplicados em outras modalidades de investimentos, não especificados nos itens anteriores.

3.5. Imposto de renda
De acordo com a Lei nº 11.053, de 29 de dezembro de 2004, a tributação do IR incide sobre os valores 
pagos aos Participantes e Assistidos a título de benefícios ou resgates de valores acumulados, com 
alíquotas variáveis conforme período de acumulação de reservas, ou tabela progressiva do imposto de 
renda, de acordo com a opção efetuada pelo Participante.  
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3.6. PIS e COFINS
Calculadas as alíquotas de 0,65 de PIS e 4% de Cofins, sobre as receitas administrativas (receita bruta 
excluída dos rendimentos auferidos nas aplicações financeiras destinadas a pagamentos de benefícios de 
aposentadoria, pensão, pecúlio e de resgate, limitado aos rendimentos das aplicações proporcionadas pelos 
ativos garantidores das reservas técnicas e pela parcela das contribuições destinadas à constituição de 
reservas técnicas).

3.7. Permanente 
O imobilizado representa os bens necessários ao funcionamento da Entidade e está demonstrado ao 
custo de aquisição, menos a depreciação acumulada. 
A depreciação é calculada pelo método linear de acordo com as taxas históricas apresentadas a seguir:

Descrição Taxa anual (%)

Móveis e utensílios 10

Computadores e periféricos 20

Softwares 20

3.8. Exigível operacional
Demonstrado por valores conhecidos ou calculáveis, incluindo, quando aplicável, os correspondentes 
encargos incorridos.

3.9. Patrimônio social

a) Patrimônio de cobertura do plano

Provisões matemáticas
São determinadas com base nos montantes acumulados das contribuições das Patrocinadoras, dos 
Participantes e Assistidos, e representam os compromissos acumulados no encerramento do período, 
relativamente aos benefícios concedidos e a conceder aos Participantes ou aos seus beneficiários.

As provisões matemáticas são constituídas exclusivamente para fazer face à concessão dos benefícios 
previstos no Plano Odeprev Brasil que está estruturado sob a forma de Contribuição Definida - CD, no 
qual as contribuições de cada Participante são transformadas em quotas patrimoniais, sendo o valor da 
provisão matemática correspondente ao valor do patrimônio do fundo, excetuado o valor do fundo para 
o programa administrativo. A responsabilidade da Entidade na concessão de benefício está limitada ao 
saldo em quotas de cada Participante nos fundos.

Benefícios concedidos
Correspondem ao saldo de fundos dos Assistidos, ou seja, daqueles Participantes em gozo de benefícios.
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Notas Explicativas
Benefícios a conceder
Correspondem ao saldo dos fundos existentes para futuro gozo dos benefícios, englobando parcela dos 
Patrocinadores e Participantes.

b) Fundos

Gestão administrativa
Representado pelo resultado acumulado da gestão administrativa.

Investimento
Constituído com recursos de cobertura de risco de empréstimos a participantes e autopatrocinados.

3.10. Custeio administrativo
O custeio administrativo é o valor cobrado pela Entidade para cobrir as despesas decorrentes da 
administração do plano. A formação do fundo administrativo é em função das receitas, deduzidas das 
despesas, acrescidas ou deduzidas do fluxo de investimentos.

Atendendo à determinação legal contida na Resolução CGPC nº 29, de 31 de agosto de 2009 e Instrução 
SPC nº 34, de 24 de setembro de 2009, as receitas administrativas da Entidade são debitadas ao Plano 
Previdencial em conformidade com o plano de custeio vigente.

3.11. Operações administrativas
Em conformidade com a Instrução SPC nº 34, de 24 de setembro de 2009, os registros das operações 
administrativas da Vexty são efetuados através do PGA, que possui patrimônio próprio segregado do 
plano de benefícios previdenciais. 

O patrimônio do PGA é constituído pelas receitas (Previdencial, Investimentos e Diretas), deduzidas 
das despesas comuns e específicas da administração previdencial e dos investimentos, sendo as sobras 
ou insuficiências administrativas alocadas ou revertidas ao Fundo Administrativo de acordo com o que 
determina o Regulamento deste plano. O saldo do Fundo Administrativo não caracteriza obrigações ou 
direitos às Patrocinadoras, Participantes e Assistidos do plano.

A receita administrativa é custeada pelo Plano Odeprev Brasil em conformidade com o plano de custeio 
vigente, através da cobrança da taxa de administração.

Para a determinação do saldo do Fundo Administrativo, a Entidade utiliza a alocação do resultado líquido 
entre receitas e despesas e a alocação dos recursos próprios provenientes de receitas diretas da Gestão 
Administrativa.

As despesas comuns à administração previdencial e dos investimentos são rateadas, sendo 50% para o grupo 
de Gestão Previdencial e 50% para os Investimentos.
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3.12 Exigível Contingencial
São registradas as ações que serão objeto de decisão futura, podendo ocasionar impacto na situação 
econômico-financeira, cuja probabilidades de êxito foram classificadas por advogados externos como 
remotas (deduzidas dos correspondentes depósitos judiciais). 

Estas provisões para contingências são avaliadas periodicamente e são constituídas tendo como base o 
Pronunciamento CPC n.º 25 do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e considerando a avaliação 
da Administração e de seus consultores jurídicos, sendo consideradas suficientes para cobrir prováveis 
perdas decorrentes desses processos.

Essas ações estão classificadas entre gestão previdencial, administrativa e de investimentos, de acordo 
com a sua natureza.

Para fins de classificação são usados os termos provável, possível e remota com os seguintes conceitos:

Perda provável: a chance de um ou mais eventos futuros ocorrer é maior do que a de não ocorrer. Nessa 
classificação a Entidade constitui provisão para perdas e faz sua devida divulgação nas notas explicativas, 
não tendo realizado no exercício findo em 31 de dezembro de 2019.

Perda possível: a chance de um ou mais eventos futuros ocorrer é menor que provável, mas maior que 
remota. A provisão para perdas não é reconhecida, entretanto, é divulgada nas notas explicativas.

Perda remota: a chance de um ou mais eventos futuros ocorrer é pequena. Não se faz necessário o 
registro de ou divulgação nas notas explicativas.

3.14 Mudanças nas principais políticas contábeis
IFRS 16 / CPC 06 (R2) –Arrendamentos 
A entidade não utilizou para sua transição a abordagem retrospectiva modificada, ou seja, os requerimentos da 
norma de arrendamento mercantil a todos os seus contratos existentes na data de aplicação inicial, em 1º. de 
janeiro de 2019, sem causar efeitos relevantes, pois o valor a ser tratado em 2020 é de R$611.

Após a data em 1º de janeiro de 2020, os arrendamentos passarão a ser reconhecidos como um direito 
de uso do ativo e um passivo correspondente na data à qual o ativo arrendado se torna disponível para a 
Entidade. Para cada ativo de direito de uso mensurado, um passivo de equivalente valor foi reconhecido. Cada 
pagamento é deduzido do passivo de arrendamento. 
 
O custo financeiro do passivo de arrendamento é registrado no resultado durante o prazo executável do 
contrato, utilizando uma taxa constante de juros sobre o saldo remanescente do passivo. O direito de uso 
do ativo é depreciado pelo método linear considerando o período menor entre a vida útil do ativo e o prazo 
executável do contrato.
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3.15 Pronunciamentos novos ou revisados que ainda não estão em vigor 
Certas normas novas e alterações às normas vigentes serão efetivas para períodos anuais iniciados após 
1º de janeiro de 2020 e a aplicação antecipada é permitida. A entidade não adotou antecipadamente as 
seguintes novas normas e interpretações na preparação destas demonstrações financeiras: 

● Alterações as referências à estrutura conceitual nas normas IFRS;
● Definição de negócio (alterações ao CPC 15/IFRS13);
● Definição de materialidade (emendas ao CPC 26/IAS 1 e CPC 23/IAS 8);
● IFRS 17 Contratos de seguros. 

As normas alteradas e interpretações não deverão ter um impacto significativo nas demonstrações 
financeiras consolidadas.

Notas Explicativas

2019 2018

Contribuições do Mês

  Patrocinadores        5.494         4.762 

  Participantes       12.785       13.802 

  Autopatrocinados             78             78 

18.357 18.642

Contribuições em atraso

  Patrocinadores 74 91

  Autopatrocinados 1 1

75 92

Outros realizáveis

  Pessoa jurídica 63 63

63 63

Total do Realizável da Gestão Previdencial 18.495 18.797

4. Realizável – gestão previdencial
É composta pelos seguintes grupos de contas, cujos saldos são apresentados a seguir:

A Entidade impetrou Mandado de Segurança com o objetivo de reconhecer o direito líquido e certo de não se sujeitar à exigência do 
PIS e da COFINS sobre suas receitas. Por esse motivo, a partir de agosto de 2017, os valores relativos a esses tributos passaram a ser 
depositados judicialmente sem prazo determinado para mudança de estratégia. O processo está em fase de aguardar julgamento, pelo 
TRF1, da apelação interposta pela empresa contra a sentença que julgou improcedente a ação.

5. Realizável – gestão administrativa
É composta pelos seguintes grupos de contas, cujos saldos são apresentados a seguir:

2019 2018

Adiantamento a empregados 23 36

Reembolso de terceiros - 1

Despesas antecipadas 6 219

Depósitos judiciais (a) 1.702 1.019

Tributos a compensar - 1

Outros 45 45

Total da gestão administrativa 1.776 1.321
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6. Realizável – investimentos
São compostos pelos seguintes grupos de contas, cujos saldos são apresentados a seguir:
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2019 2018

Plano de benefícios 

Fundos de Investimento Renda Fixa

ODP F3 ICP FI MULT CRED PRIV - 202.549

ODP SANTANDER FI RF - 547.490

ODP F3 RETORNO ABSOLUT FICFI MULT CP - 296.872

ODP SULAMERICA FI RF 1.589.593 1.358.129

ODP WESTERN ASSE HI YI FI MULT CRED PRIV 58.660 49.967

SPARTA TOP 167.788 80.480

ODP MONGERAL HIGH GRADE FI RF CP 711.997 305.324

VEXTY INFLAÇÃO FIM 311.425 -

VINCI FI RF IMOBILIARIO CRED PRIV 17.340 21.519

VINCI FI RF IMOBILIARIO CRED PRIV II 6.575 -

2.863.378 2.840.811

Fundos de Investimento Multimercado

ODP F3 ILP FI MULT CRED PRIV - 99.800

ODP F3 RETORNO ABSOLUT FICFI MULT CP 155.505 -

155.505 99.800

Fundos de Investimento Renda Variável

ODP F3 FICFI MULT 266.674 157.594

266.674 157.594

Fundos de Investimento no Exterior

ODP F3 FIC FIM IE 66.318 39.874

66.318 39.874

Fundos de Investimento Participações

HAMILTON LANE FICFI PARTICIPACOES 9.459 6.851

FIP LACAN FLORESTAL 29.653 26.968

SPECTRA IV INST FIP 5.273 -

44.385 33.819

Subtotal Fundos 3.396.260 3.171.898

Empréstimos a participantes 21.270 16.029

Outros realizáveis 208 208

TOTAL DO PLANO DE BENEFÍCIOS 3.417.783 3.209.654

Plano de gestão administrativa

Fundos de Investimentos Renda Fixa

BRADESCO FI REF DI FEDERAL EXTRA 6.315 6.816

Outros realizáveis - 3

TOTAL DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA 6.315 6.819

TOTAL DE INVESTIMENTOS 3.424.053 3.216.473



Notas Explicativas
Administração e custódia dos investimentos
A carteira de investimentos da Entidade foi administrada por BNY MELLON Serviços Financeiros 
Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., contratualmente responsável pelos trabalhos de 
Administração Fiduciária, e Controladoria dos Ativos da Entidade a partir do dia 28 de junho de 2017. 
Os títulos da carteira de investimentos da Entidade encontram-se custodiados na BNY Mellon Banco SA 
e registrados na B3.

Todas as aplicações financeiras são classificadas como títulos para negociação, sendo indeterminado o 
prazo para resgate dessas aplicações. Conforme determinado pela Resolução MPAS / CGPC nº 4 de 2002, 
apresentamos no quadro a seguir os montantes, natureza e faixas de vencimento, bem como os valores 
de custo e mercado dos fundos de investimento exclusivos da Entidade:
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VENCIMENTO 2019 2018

TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO ATÉ 01 ANO DE 01 A 
05 ANOS

A PARTIR DE 
05 ANOS TOTAL TOTAL

TÍTULOS PÚBLICOS – LFT 12.660 753.533 348.101 1.114.295 1.202.772

DEPOSITO A PRAZO E LETRA FINANCEIRA - - - 895.341,69 895.342

OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - - - 284.864 383.992

FUNDOS - - - 178.392 221.466

TÍTULOS PÚBLICOS – LTN 55.915 - - 55.915 127.695

TÍTULOS PÚBLICOS – NTN-B - - 89.280 89.280 69.761

DEBÊNTURES - - - 188.517 88.866

COTAS A RESGATAR - - - - -

OPERAÇÃO A TERMO DE AÇÕES - - - - 9.712

CERTIFICADO DE DEPOSITO BANCÁRIO - - - - -

CERTIFICADO DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - - - 2.266,07 2.266

TÍTULOS PÚBLICOS – NTNF - - - - 2.494

VALORES A PAGAR - - - -257 -905

SALDO EM CAIXA - - - - 84

FUTUROS - - - - -9.686

VALORES A RECEBER - - - - 3

 TOTAL 68.575 753.533 437.382 2.808.612 2.840.811

Plano de Benefícios – Composição analítica dos Fundos de Renda Fixa
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Plano de Benefícios – Composição analítica dos Fundos de Renda Variável

Plano de Benefícios – Composição analítica dos Fundos Multimercado
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VENCIMENTO 2019 2018

TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO ATÉ 01 ANO DE 01 A 05 
ANOS

A PARTIR 
DE 05 ANOS TOTAL TOTAL

FUNDOS 259.926 259.926 12.884

PAPÉIS - AÇÕES (a) 2.355 2.355 139.355

NTN-B - -

VALORES A RECEBER 1.848

VALORES A PAGAR (358) (358) (1.455)

CAIXA - - 11

COTAS A EMITIR - - -

SALDO EM TESOURARIA 10 10,00 -

OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - - 2.176

COTAS A RESGATAR - - -

TÍTULOS PÚBLICOS - LFT - - 2.775

PROVISÃO - - -

 TOTAL 261.933 - - 261.933 168.583

VENCIMENTO 2019 2018

TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO ATÉ 01 ANO DE 01 A 05 
ANOS

A PARTIR 
DE 05 ANOS TOTAL TOTAL

TÍTULOS PÚBLICOS – NTNB - - 45.970

OPERAÇÕES COMPROMISSADAS - - 51.705

FUNDOS 155.610 155.610 2.156

VALORES A RECEBER - - -

VALORES A PAGAR (116) (116) (32)

CAIXA 10 10,00 1

COTAS A RESGATAR - - -

 TOTAL 155.504 - - 155.506 99.800

(a) Os dez papéis mais representativos, correspondentes a 44,21% da carteira de ações, são, em ordem decrescente: IWDA LN 

(20,46%), VALE3 (4,28%), PETR4 (3,56%), BBAS3 (3,33%), ITUB4 (2,34%), EQTL3 (2,31%), B3SA3 (2,14%), LREN3 (2,07%), RENT3 

(1,89%) e ENEV3 (1,83%).
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Plano de Benefícios – Composição analítica dos Fundos Imobiliários

Plano de Benefícios – Composição analítica dos Fundos de Investimento no Exterior

VENCIMENTO 2019 2018

TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO ATÉ 01 ANO DE 01 A 
05 ANOS

A PARTIR 
DE 05 ANOS TOTAL TOTAL

DEBÊNTURES 11.952

CERTIFICADO DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS 9.362

DEPOSITO A PRAZO E LETRA FINANCEIRA -

OPERAÇÕES COMPROMISSADAS -

FUNDOS 23.988 23.988 223

VALORES A RECEBER 794 794 36

VALORES A PAGAR (53) (53) (55)

SALDO EM CAIXA - - 1

TOTAL      24.729 24.729 21.519 

VENCIMENTO 2019 2018

TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO ATÉ 01 ANO DE 01 A 05 
ANOS

A PARTIR 
DE 05 ANOS TOTAL TOTAL

FUNDOS 66.289 - - 66.289 39.876

VALORES A PAGAR (55) - (55) (12)

SALDO EM CAIXA 9 - - 9 10

 TOTAL 66.243                     -                       -   66.243 39.874

Plano de Benefícios – Composição analítica dos Fundos de Investimento em Participações

FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES TOTAL TOTAL

HAMILTON LANE FICFI PARTICIPAÇÕES 9.674 6.852

FIP LACAN FLORESTAL 29.639 26.968

SPECTRA IV INST FIP 6.194 -

 TOTAL 45.507 33.820

Em 17 de julho de 2019 foram iniciados investimentos do plano de benefícios no fundo SPECTRA IV 
INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA (31.963.932/0001-63).
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Plano de Gestão Administrativa – Renda Fixa

VENCIMENTO 2019

TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO ATÉ 01 ANO DE 01 A 
05 ANOS

A PARTIR DE 05 
ANOS TOTAL

TÍTULOS PÚBLICOS - LFT 183 1.071 105 1.360

OPERAÇÕES COMPROMISSADAS 177 177

VALORES A RECEBER 20 20

VALORES A PAGAR -1 -1

SALDO EM CAIXA 0 0

COTAS 4.760 4.760

TOTAL 5.138 1.071 105 6.315

2019 2018

BENEFÍCIOS A PAGAR      5 -

RETENÇÕES A RECOLHER SOBRE RESGATES E BENEFÍCIOS 3.352 2.440

OUTRAS EXIGIBILIDADES 1 1

3.358 2.441

7. Exigível operacional – Gestão Previdencial
Possui a seguinte composição em 31 de dezembro de 2019 e 2018:

CONTAS A PAGAR 2019 2018

IRRF, PIS, COFINS, CSL RETIDOS A RECOLHER 116 369

REMUNERAÇÃO DE COLABORADORES E ENCARGOS 3.644 2.625

PROVISÃO DE PIS E COFINS (a) 1.579 888

PROVISÃO DE TAFIC - -

PESSOA JURÍDICA - 171

OUTROS 4 114

5.343 4.167

8. Exigível operacional – Gestão Administrativa
É composto pelos seguintes grupos de contas, cujos saldos são apresentados a seguir:

(a) Conforme mencionado na nota explicativa nº 5, a partir da competência agosto de 2017, 

a Entidade passou a depositar judicialmente o valor de PIS e COFINS sobre suas receitas, 

mantendo a provisão do saldo no passivo.

Os saldos apresentados estão relacionados com gratificação anual de integrantes, provisão de férias, garantia 
de valores, valores devidos entre os planos, dentre outros.
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9. Exigível operacional - Investimentos
Possui a seguinte composição em 31 de dezembro de 2019 e 2018:

10. Patrimônio social
As provisões matemáticas do plano de 
benefícios são determinadas e constituídas 
para fazer face aos compromissos relativos 
aos benefícios concedidos e a conceder 
aos Participantes, Assistidos e/ou seus 
beneficiários, conforme descrito na nota 
explicativa nº 3.9. No plano de benefícios 
da Entidade não são utilizadas hipóteses 
de natureza atuarial, sendo estruturado em 
cotas patrimoniais individuais.

O Fundo Administrativo da Entidade é 
composto pelas seguintes receitas:

a) Percentual sobre o patrimônio do 
plano, com reflexo no valor mensal da 
quota patrimonial e na reserva de cada 
participante e assistido;

O saldo do patrimônio de cobertura do plano 
e dos fundos é resumido, conforme segue:

PLANO DE BENEFÍCIOS 2019 2018

FUNDO DE INVESTIMENTOS 110 48

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 26 39

RELACIONADO COM O DISPONÍVEL 3 3

OUTROS 110 48

TOTAL DO PLANO DE BENEFÍCIOS 139 90

PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

FUNDO DE INVESTIMENTOS - 7

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - 16

TOTAL DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - 23

TOTAL DO EXIGÍVEL OPERACIONAL INVESTIMENTOS 139 113

PLANO PREVIDENCIAL 2019 2018

PROVISÕES MATEMÁTICAS

BENEFÍCIOS CONCEDIDOS 577.478 421.585

BENEFÍCIOS A CONCEDER 2.855.049 2.809.629

3.432.527 3.231.214

FUNDOS 292 175

FUNDO DE INVESTIMENTOS 292 175

TOTAL DO PLANO PREVIDENCIAL 3.432.819 3.231.389

PLANO DE GESTÃO 
ADMINISTRATIVA

FUNDO ADMINISTRATIVO 2.878 4.166

TOTAL DO PLANO GESTÃO 
ADMINISTRATIVA 2.878 4.166

TOTAL DO PATRIMÔNIO SOCIAL 3.435.697 3.235.555
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Os benefícios, tanto na fase de acumulação de recursos quanto na fase de pagamento do benefício aos 
Participantes e Assistidos, são operacionalizados em quotas patrimoniais, no regime de Capitalização 
Financeira, na modalidade de Contribuição Definida, não exigindo a assunção de qualquer premissa ou 
hipótese atuarial.

O Fundo de Gestão Administrativa é constituído pela diferença entre as receitas, taxa de administração, 
carregamento previdencial, receitas diretas e as despesas administrativas.

Rentabilidade
A rentabilidade líquida do plano de Contribuição Definida obtida ao longo de 2019, expressa pela variação do 
valor da cota da Entidade, foi de 9,13% (6,61% em 2018).

11. Contingências
As contingências são incertezas que, dependendo de eventos futuros, poderão ou não ter impacto na situação 
econômico-financeira da Entidade. 

As contingências atuais da Vexty contemplam processos judiciais em andamento, nas instâncias administrativas 
e judiciais, perante diferentes tribunais, classificados com possibilidades de perda possível ou provável pelos 
seus assessores legais.

Os assessores legais indicaram como de perda provável, em relação a processos judiciais em curso, com valor 
de R$ 513 em 31 de dezembro de 2019 (em 2018 não existiam causas com perda provável), para os quais a 
administração não procedeu seu registro contábil.

Para demais nos quais tem expectativa de perda possível, não foi constituída provisão para 
eventuais perdas, em linha com a prática contábil adequada e tendo em vista que a Administração 
considera ter sólido embasamento jurídico que fundamente os procedimentos adotados para a 
defesa. Em 31 de dezembro de 2019, os processos de natureza trabalhista e tributário de perdas 
possíveis somam o montante de R$ 7.579 (2018 –R$ 8.410).

12. Instrumentos Financeiros
Os instrumentos financeiros da Entidade encontram-se registrados em contas patrimoniais em 31 de dezembro 
de 2019 e de 2018 por valores compatíveis com os praticados pelo mercado nessas datas. A administração 
desses instrumentos é efetuada por meio de políticas de controles e de estratégias operacionais de avaliação 
de riscos, visando liquidez, rentabilidade e segurança. A política de controle consiste em acompanhamento 
permanente de taxas contratadas versus as vigentes no mercado.

Os valores de mercado dos ativos e passivos financeiros não divergem significativamente dos seus valores 
contábeis, na extensão de que foram pactuados e registrados por taxas e condições praticadas no mercado 
para operações de natureza, risco e prazos similares.
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Notas Explicativas
13. Transações com partes relacionadas
As Partes Relacionadas da Entidade  são consideradas: os participantes, participantes vinculados 
(autopatrocinados e BPD´s), e as Patrocinadoras,  cujo relacionamento ocorre por intermédio de Convênio 
de Adesão para oferecimento da Entidade para os seus empregados e Dirigentes, e, seus administradores, 
compostos pelos membros do Conselho Deliberativo e Diretoria Executiva, assim como pelos membros 
do Conselho Fiscal da Entidade, cujas atribuições e responsabilidades estão definidas no Estatuto Social da 
Entidade.

Em 31 de dezembro de 2019 e 2018 a Entidade não manteve transações com partes relacionadas, além das 
operações já divulgadas anteriormente (contribuições de participantes e patrocinadoras e pagamento de 
benefícios).

14. Eventos subsequentes

Efeitos do Coronavírus nas demonstrações contábeis
A Administração da Entidade tem acompanhado atentamente os impactos do novo Coronavírus (COVID-19) 
nos mercados de capitais mundiais e, em especial, no mercado brasileiro. Nesse sentido, dentre os diversos 
riscos e incertezas aos quais a Entidade está exposta, a Administração avaliou os possíveis eventos econômicos 
que pudessem impactar a Entidade, tais como os relacionados as estimativas contábeis e mensuração dos seus 
ativos e passivos. Apesar de até o presente momento não ser possível uma mensuração exata dos possíveis 
impactos do COVID-19 no ambiente econômico, a Administração entende que não foram observados impactos 
que pudessem modificar a mensuração dos seus ativos e passivos apresentados nas demonstrações contábeis 
em 31 de dezembro de 2019.

Sérgio Brinckmann – Diretor-Presidente

André Suaide – Diretor de Investimentos e Diretor Administrativo-Financeiro

Cristiano Verardo – Diretor de Seguridade e Diretor de  Comunicação e Relacionamento

Paula Campidele – Contadora
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Relatório do Auditor Independente 
sobre as Demonstrações Contábeis
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Aos 
Administradores, Conselheiros, Participantes e Patrocinadores da 
Vexty (anteriormente denominada Odebrecht Previdência) 
São Paulo – SP

Opinião sobre as demonstrações contábeis
Examinamos as demonstrações contábeis da Vexty (anteriormente denominada Odebrecht Previdência), 
que compreendem o balanço patrimonial consolidado em 31 de dezembro de 2019 e as respectivas 
demonstrações do patrimônio social, do ativo líquido, da mutação do ativo líquido, do plano de gestão 
administrativa, das provisões técnicas do plano para o exercício findo naquela data, bem como as 
correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.

Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos 
os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira consolidada da Vexty e individual por plano de 
benefício em 31 de dezembro de 2019, e o desempenho consolidado e por plano de benefício de suas 
operações para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil 
aplicáveis às entidades reguladas pelo Conselho Nacional de Previdência Complementar (CNPC). 

Base para opinião sobre as demonstrações contábeis
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. 
Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção intitulada 
“Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos independentes em 
relação a Previdência, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no código de ética profissional 
do contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), e cumprimos 
com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de 
auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. 

Responsabilidades da Administração e da governança pelas demonstrações contábeis
A Administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis 
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às entidades reguladas pelo Conselho 
Nacional de Previdência Complementar (CNPC) e pelos controles internos que ela determinou como 
necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, 
independentemente se causada por fraude ou erro. 



Na elaboração das demonstrações contábeis, a Administração é responsável pela avaliação da capacidade 
de a Previdência continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a 
sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, 
a não ser que a Administração pretenda liquidar a Previdência ou cessar suas operações, ou não tenha 
nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. 

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, 
estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório 
de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma 
garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria 
sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes 
de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam 
influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base 
nas referidas demonstrações contábeis. 

Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, 
exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: 

● Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, 
independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de 
auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente 
para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é 
maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, 
conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais;

● Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos 
de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia 
dos controles internos da Previdência; 

● Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e 
respectivas divulgações feitas pela Administração; 

● Concluímos sobre a adequação do uso, pela Administração, da base contábil de continuidade 
operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a 
eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade 
operacional da Previdência. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção 
em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou 
incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão 
fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou 
condições futuras podem levar a Previdência a não mais se manter em continuidade operacional;

Relatório anual Vexty 57



● Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as 
divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de 
maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. 

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance 
planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais 
deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

São Paulo, 7 de maio de 2020. 

BDO RCS Auditores Independentes SS
CRC 2 SP 013846/O-1

Paulo Sérgio Barbosa
Contador CRC 1 SP 120359/O-8
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DIA, HORA E LOCAL: em 29 de abril de 2020, às 17:00 horas, por videoconferência. 

PRESENÇA: a totalidade dos membros do Conselho Fiscal da Vexty – Odebrecht Previdência (“CF”), Afonso 
Celso F. de Oliveira, Presidente do CF e CCO, Alexandre Jerussalmy e Mario Luiz Nano Gomes.  Presentes 
ainda, Sérgio Brinckmann, Diretor-Presidente; André Suaide, Diretor de Administração; Paula Brandão 
Campidele; Contadora e Edenilson Figueiredo, Coordenador da área de Conformidade e Controles 
Internos, este último sendo escolhido para secretariar a reunião. 

MESA: Afonso Oliveira – Presidente; Edenilson Figueiredo – Secretário. 

ORDEM DO DIA:

1) Emissão do Parecer sobre as Demonstrações Contábeis 

Apresentação	e	Aprovação	do	Relatório	Final	das	Demonstrações	
Financeiras da Vexty

O Presidente da Mesa abriu os trabalhos e deu a palavra ao Sr. Edenilson Silva.

Primeiramente, Edenilson Silva comentou que o documento em referência fora compartilhado 
previamente com os Conselheiros para análise. Adicionalmente, fora encaminhado o Relatório dos 
Auditores Independentes sobre as Demonstrações Contábeis em 31/12/19 da Vexty.

Após apresentação do relatório, os membros do Conselho Fiscal aprovaram por unanimidade o conteúdo 
mencionado e em seguida lavraram a seguinte manifestação:   

“No cumprimento das disposições legais e estatutárias, o Conselho Fiscal da Vexty, após examinar o 
Balanço Patrimonial Consolidado da Vexty em 31 de dezembro de 2019 e as respectivas Demonstrações da 
Mutação do Patrimônio Social, da Mutação do Ativo Líquido, do Ativo Líquido, das Provisões Técnicas e do 
Plano de Gestão Administrativa para o exercício findo naquela data, bem como as correspondentes Notas 
Explicativas às Demonstrações Contábeis, e com base no Relatório dos Auditores Independentes – BDO RCS, 
datado de 27 de abril de 2020, o qual foi emitido sem ressalvas, entende que as referidas demonstrações 
contábeis retratam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira 
consolidada da Vexty  em 31 de dezembro de 2019, as mutações patrimoniais e os resultados de suas 
operações, referentes ao exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no 
Brasil aplicáveis às entidades reguladas pelo CNPC e PREVIC aplicáveis ao segmento fechado de previdência 
complementar. Ante o exposto, concluímos que as Demonstrações Contábeis da Vexty reúnem as condições 
necessárias para serem aceitas, e este Conselho Fiscal manifesta-se favorável à sua aprovação, em 
cumprimento com o que determina o Estatuto da Vexty, recomendando o devido encaminhamento desta 
documentação para apreciação do Conselho Deliberativo.”
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ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, lavrando-se a presente Ata que, 
após lida e aprovada, é assinada pelos membros da Mesa e pelos membros do Conselho Fiscal presentes.

São Paulo, 29 de abril de 2020.

Afonso Celso F. de Oliveira
Presidente da Mesa e Presidente do Conselho Fiscal da Vexty

Edenilson Figueiredo da Silva
Secretário da Mesa

Mario Luiz Nano Gomes                                    
Membro Eleito
Ocyan

Alexandre Jerussalmy
Membro Indicado        
Braskem S.A

Sérgio Brinckmann
Diretor-Presidente da Vexty

André Luis A. do Passo Suaide
Diretor Administrativo Financeiro e
Diretor de Investimentos da Vexty

Paula Campidele
Contadora da Vexty
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DIA, HORA E LOCAL: em 07 de maio de 2020, às 15:00 horas, por videoconferência. 

PRESENÇA: Estiveram presentes na reunião do Conselho Deliberativo (“CD”), Daniel Bezerra Villar, 
Presidente do CD, Pedro Van Langendonck Teixeira de Freitas Vice-Presidente do CD, Alexandre Assaf, 
membro indicado do CD- Vexty, Joel Benedito Junior e Francisco Matos Lima membros eleitos pelos 
Participantes, sendo escolhido o conselheiro Daniel Bezerra Villar para presidir a reunião. Presentes ainda, 
Sérgio Brinckmann e André Suaide, diretores da Vexty (“DE”), Afonso Oliveira, Presidente do conselho 
fiscal (“CF”), Edenilson Figueiredo Coordenador da área de Conformidade e Controles Internos (“CCI”), 
este último sendo escolhido para secretariar a reunião.  

MESA: Daniel Bezerra Villar – Presidente; Edenilson Figueiredo – Secretário. 

QUÓRUM: Verificado o quórum necessário para a realização da reunião, o Presidente da Mesa deu por 
aberto os trabalhos.

ORDEM DO DIA: 

Deliberação: Aprovação das Demonstrações Contábeis, relativas ao exercício encerrado em 31 de 
dezembro de 2020.

1)	Manifestação	do	Conselho	Deliberativo		

Após parecer do Conselho Fiscal da Vexty, o Conselho Deliberativo lavrou a seguinte aprovação:  

“Comunicamos a Diretoria Executiva da Vexty, para conhecimento e providências, que em Reunião 
Extraordinária, o Conselho Deliberativo manifesta favoravelmente à aprovação das Demonstrações 
Contábeis da Vexty, relativas ao Exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019, nos seguintes termos:

O Conselho Deliberativo da Vexty, no cumprimento das disposições legais e estatutárias, após proceder 
ao exame do Balanço Patrimonial Consolidado, Demonstração da Mutação do Patrimônio Social 
Consolidada, Demonstração da Mutação do Ativo Líquido do Plano, Demonstração do Ativo Líquido 
do Plano, Demonstração das Provisões Técnicas, a Demonstração do Plano de Gestão Administrativa e 
Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis, relativos ao exercício encerrado em 31 de dezembro 
de 2019, e com base no Parecer dos Auditores Independentes – BDO RCS, datado de 07 de maio 
de 2020, o qual foi emitido sem ressalvas, e do  Parecer do Conselho Fiscal emitido em 29 de abril 
de 2020, manifesta pela aprovação das Demonstrações Contábeis da Vexty, posicionadas em 31 
de dezembro de 2019, determina o encaminhamento à Superintendência Nacional de Previdência 
Complementar – PREVIC do Ministério da Previdência Social, em cumprimento as exigências legais. 
Determina também a devida ciência quanto à aprovação das Demonstrações Contábeis do Exercício de 
2019 aos Patrocinadores e a todos os Participantes do plano.”
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ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar foi encerrada a reunião, lavrando-se a presente Ata que, 
após lida e aprovada, é assinada pelos membros da Mesa e pelos membros do Conselho Deliberativo.

São Paulo, 07 de maio de 2020.

Daniel Bezerra Villar
Presidente da Mesa e Presidente do Conselho Deliberativo da Vexty

Edenilson Figueiredo
Secretário da Mesa

Pedro Van Langendonck T. de Freitas
Braskem S.A.
Vice-Presidente do Conselho Deliberativo 
da Vexty

Joel Benedito Junior
Braskem S.A
Membro eleito pelos Participantes

Francisco Matos Lima
Construtora Norberto Odebrecht S.A
Membro eleito pelos Participantes                           

Alexandre Assaf
Odebrecht Engenharia e Construção
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