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Ela virou sinônimo de segurança empresarial, confiabilidade, controle, transparência 
e boa gestão.

Governança foi questionada, discutida, exigida, implementada, ensinada, comunicada, 
avaliada.

Governança ganhou um novo conceito: a forma correta de se fazer alguma coisa. 
Governança foi posicionada como item fundamental na lista de prioridades de 
Líderes Empresariais.

Aqui na Odebrecht Previdência, Governança faz parte do nosso dia a dia, desde 
sempre. Fomos escolhidos por mais de 20.000 pessoas para administrar os recursos 
destinados ao pós-carreira, uma responsabilidade que não pode deixar de contar 
com (muita) Governança.

Talvez você não se lembre, mas...
• O “seu Plano Odeprev” é administrado por uma Entidade Fechada de Previdência 
Complementar (EFPC) sem fins lucrativos, que atua sob a forma jurídica de sociedade 
civil, aprovada pelo Ministério da Previdência Social, (conforme Portaria nº 1.719 de 
23/12/1994).

• Fomos constituídos em 1995 para atender à Política de Previdência da Organização 
Odebrecht, com o objetivo de apoiar os integrantes da Organização Odebrecht na 
formação de patrimônio para o pós-carreira.

• A Entidade é fiscalizada e supervisionada pela Previc, uma autarquia federal 
vinculada atualmente ao Ministério da Fazenda. Além de nós mesmos nos cobrarmos 
muito por mais e mais governança, há um ente do Estado brasileiro que também nos 
fiscaliza e exige elevados padrões de governança.

• A Diretoria Executiva, da qual faço parte como o atual Líder, é também composta 
por Fabio Alvarez, Diretor de Investimentos, e por Marcos Paulo de Sousa Sabiá, 
Diretor de Seguridade, ambos oriundos da Organização. A segregação dessas 
funções-chave é Governança!

• A gestão do patrimônio dos Participantes recebe diretrizes de uma Política de 
Investimento (disponível no Portal) e é acompanhada no Comitê de Investimentos, 
um colegiado composto por membros da Diretoria Executiva e representantes de 
empresas especializadas em Risco e Investimentos, além de convidados especialistas 

ESTA DEVE TER SIDO A PALAVRA MAIS MENCIONADA NO 
‘MUNDO DOS NEGÓCIOS’ EM 2016.

GOVERNANÇA
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em investimentos, que trazem contribuições independentes.

• A gestão da Entidade é toda feita por processos, revisados periodicamente com 
base nas melhores práticas do setor. Esses processos compõem o sistema de 
Gestão de Riscos e Controles Internos (GRCI) e são fundamentais para aumentarmos 
a segurança e a confiabilidade das atividades operacionais e legais (que são muitas).

• Implementamos nosso GRCI para, diariamente, nos anteciparmos frente a riscos 

que possam causar erros nos diversos processos. Riscos exigem avaliação e, caso 
seja necessário, ações devem ser tomadas para que nenhum deles se materialize 
como problema. A Governança está nos detalhes.

• O acompanhamento do PA da Entidade é feito em reuniões mensais e com 
resultados formalizados por meio de ata. É a Governança para o gerenciamento 
tático.

• Toda Diretoria Executiva responde a um Conselho Deliberativo e a um Conselho 
Fiscal (ambos com conselheiros indicados pelas Patrocinadoras e também eleitos 
pelos Participantes e Assistidos).

• Nossos conselheiros exercem papel-chave no acompanhamento do PA da 
Entidade, acompanhando, provocando, questionando, exigindo transparência e 
explicações para nossas ações. E todos os conselheiros e membros da Diretoria 
Executiva, segundo legislação específica, responsabilizam-se com seus patrimônios 
pessoais.

Enfim, boa parte deste modelo de Governança que mencionei pode ser novidade 
para muitos de vocês, mas é nosso dia a dia aqui na Odebrecht Previdência.

Quero deixá-los tranquilos para focarem no planejamento de pós-carreira de vocês, 
pois, a Odebrecht Previdência está absolutamente comprometida em ser a melhor 
solução de previdência complementar para você e para sua família. 

Para nós, Governança é confiança, segurança, controle e transparência. E você pode 
confirmar o resultado disso por meio dos nossos comunicados, ações, lâminas de 
investimento, resultados do plano, informações da área restrita do portal, aplicativo 
do plano, e também conversando conosco presencialmente ou interagindo por 
telefone, e-mail ou Fale Conosco.

Um abraço,
Sérgio Brinckmann
Diretor-Presidente da Odebrecht Previdência
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Aqui na Odebrecht Previdência queremos apoiar pessoas como você, Participante do 
Plano Odeprev ou Integrante, na definição de uma estratégia rumo ao pós-carreira! 
E também na condução do planejamento (se você nos convidar para isso, é claro).

Com que objetivo fazemos isso? Com o sonho de vê-lo no pós-carreira desfrutando 
da dignidade de continuar escolhendo, ou seja, mantendo-se como agente do 
próprio destino. Podendo escolher se viaja para participar do aniversário do neto ou 
se ajuda um filho numa necessidade momentânea, por exemplo.
Mais do que administrar o plano de previdência, estamos aqui na Odebrecht 
Previdência para ajudar você a planejar o seu futuro! Atender a essa ‘meta nobre’ é 
ponto de honra em nossos PAs.

Conte conosco!
Equipe Odebrecht Previdência

É O NOSSO COMBUSTÍVEL PARA ACORDAR, RUMAR PARA O 
ESCRITÓRIO E ATUAR INTENSAMENTE A FIM DE RETORNARMOS 
PARA NOSSAS CASAS, CERTOS DE QUE CUMPRIMOS UM 
PROPÓSITO MUITO MAIOR DO QUE ‘APENAS’ O PROFISSIONAL.

NOSSA RAZÃO DE 
EXISTIR
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O ano começou com um quadro e uma expectativa de contração econômica, inflação 
elevada e deterioração fiscal no Brasil. Ao mesmo tempo, o Copom mantinha a taxa 
básica de juros (Selic) em 14,25% ao ano, dividido em uma alta de 50 pontos básicos 
(p.b.) ou pela estabilidade da taxa. À época, a queda da atividade econômica ainda 
não produzia um processo desinflacionário na economia brasileira.

Ainda no início do ano, em fevereiro, as agências classificadoras de risco S&P e 
Moody’s rebaixavam a nota de crédito do Brasil de BB+ para BB e de Baa3 para Ba2, 
respectivamente, com perspectiva negativa. Em maio, a Fitch igualava as outras duas 
agências e reduzia o rating do país de BB+ para BB. Com isso, o país passava a estar, 
nas três principais agências classificadoras de risco, duas notas abaixo do grau de 
investimento. Praticamente este novo rebaixamento não teve efeito prático, pois o 
Brasil já havia perdido o selo de bom pagador (grau de investimento) em setembro 
de 2015.

No cenário político, também tivemos um ano bastante conturbado. Na manhã de 
12 de maio, com a abertura do processo de impeachment pelo Senado, a então 
Presidente Dilma Rousseff foi afastada por 180 dias e o vice, Michel Temer, assumiu a 
Presidência da República interinamente. Em 31 de agosto, após um processo de nove 
meses, Dilma foi afastada definitivamente da Presidência por decisão do Congresso 
Nacional, acusada de cometer crimes de responsabilidade. O impedimento sofrido 
por ela foi o segundo na história brasileira.

No primeiro pronunciamento oficial como presidente interino, Temer afirmou 
que o país precisava “equilibrar as contas públicas para retomar o crescimento” e 
nomeou para o Ministério da Fazenda Henrique Meirelles, trazendo consigo uma 
equipe econômica que agradou ao mercado financeiro, incluindo Ilan Goldfajn na 
presidência do Banco Central (BC).

Com o objetivo de dar mais transparência às suas decisões, a nova diretoria do 
BC reformulou seus principais canais de comunicação, dando lógica ao processo 
decisório da política monetária, com um formato mais conciso. E na reunião de 

PODEMOS CONSIDERAR QUE 2016 FOI UM DOS MAIORES 
ANOS EM TERMOS DE EVENTOS QUE MODIFICAM AS 
PERSPECTIVAS, TRAZEM VOLATILIDADE AOS MERCADOS 
E, EM CONSEQUÊNCIA, TAMBÉM APRESENTAM 
OPORTUNIDADES AOS INVESTIDORES.

CENÁRIO ECONÔMICO
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outubro, o Comitê de Política Monetária (Copom) decidiu reduzir, com a tendência 
de desinflação, a taxa básica de juros em 25 p.b., para 14%, após 15 meses a 
taxa Selic mantida em 14,25%. A Selic terminou 2016 em 13,75% a.a., após nova 
redução de 25 p.b. na reunião de novembro do Copom, mas com este sinalizando 
uma possível intensificação do ritmo de corte de juros em 2017. Essa tendência 
foi corroborada pela inflação acumulada em 2016 de 6,3%, dentro do intervalo de 
tolerância da meta, e a atividade econômica ainda fraca, com o PIB encerrando pelo 
segundo ano consecutivo com forte contração (variação negativa de 3,6%), e em 
recuperação lenta. Diante de um cenário de expectativa de inflação ancorada, um 
processo disseminado de desinflação e atividade econômica mais debilitada que o 
esperado, a expectativa é que o BC siga reduzindo os juros, podendo chegar a um 
dígito no final de 2017. O último boletim Focus do ano já apontava uma taxa Selic 
próxima dos 10% a.a. em Dezembro de 2017.

Já o dólar, que chegou a registrar R$ 4,16 em janeiro, em meio a queda nos preços 
internacionais do petróleo e o agravamento da crise política no Brasil, reverteu a 
tendência de início de ano e caiu nos meses seguintes, com a recuperação de bens 
primários com cotação internacional (commodities) e a saída de Dilma Rousseff da 
presidência do país. Em outubro, o dólar alcançou a cotação de R$ 3,11. Fechou o 
ano em R$ 3,26 após a eleição de Donald Trump à presidência dos Estados Unidos e 
o aumento de juros do Federal Reserve.

No âmbito fiscal, com um déficit primário nas contas públicas de R$ 156 bilhões em 
2016, o Governo Temer apresentou em julho e aprovou em dezembro a PEC do 
“Teto dos Gastos”, a fim de conter o crescimento dos gastos públicos obrigatórios, 
que passaram a ficar vinculados à inflação do ano anterior por um período de 20 
anos. Ainda em dezembro, o Governo encaminhou ao Congresso a proposta de 
reforma da Previdência, que estabelece a idade mínima de 65 anos para que homens 
e mulheres se aposentem e um tempo mínimo de contribuição de 25 anos. 

Na esfera internacional, os bancos centrais adotaram postura cautelosa com relação 
aos próximos passos de suas políticas monetárias diante das incertezas no cenário 
global durante boa parte do ano. O Fed manteve a taxa dos Fed Funds inalterada 
no intervalo entre 0,25% a 0,50% a.a. até dezembro, quando os membros do FOMC1 
decidiram, de maneira unânime, aumentá-la em 25 p.b. (entre 0,50% e 0,75% ao 
ano). Ademais, o colegiado revisou a trajetória da taxa básica de juros em 2017 para 
cima, considerando três aumentos ao longo do próximo ano.

Um dos pontos de atenção na política monetária americana foi a eleição do 

1Federal Open Market Committee (Tradução livre: Comitê Federal de Mercado Aberto) é uma das mais 
importantes comissões que compõem o sistema de bancos centrais dos EUA
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empresário e candidato republicano Donald Trump para a presidência dos Estados 
Unidos para os próximos quatro anos. Com uma plataforma econômica baseada 
no protecionismo e expansão fiscal, Trump trouxe incerteza aos mercados globais. 
Adicionalmente, o presidente eleito também contará com maioria republicana nas 
duas casas legislativas, o que deve facilitar as negociações políticas com o Congresso. 
Nesse cenário, há uma significativa tendência de valorização do dólar frente às 
demais moedas.

Na Europa, o Reino Unido votou por sair da União Europeia, decisão que ficou 
conhecida como ‘Brexit’, resultante da junção das palavras inglesas Britain (Grã-
Bretanha) e exit (saída). O resultado do referendo levantou uma série de dúvidas 
acerca das implicações não apenas econômicas, mas também políticas em toda a 
Europa, com a possibilidade de movimentos separatistas ganhando força na Europa.

Apesar do cenário internacional um pouco mais adverso do que na média de 2016, 
os fatores domésticos deverão ser dominantes para o comportamento da economia 
brasileira. Para 2017, o reequilíbrio da política fiscal permanece sendo o principal 
fator a ser equacionado no Brasil, tendo em vista o elevado déficit primário do setor 
público e o aumento do endividamento público ao longo dos últimos anos. Contudo, 
mais importante do que os resultados fiscais correntes, para os quais a margem 
de manobra é bastante estreita, são as reformas estruturais que orientam para 
modificar a trajetória de gastos no médio e longo prazo.

Em suma, espera-se que 2017 seja construtivo sobre a hipótese de manutenção 
do ajuste fiscal e que seja possível colher os benefícios dos ajustes econômicos 
promovidos ao longo de 2016, notadamente a queda da inflação. Além disso, a 
solidez das contas externas é uma linha de defesa contra as possíveis turbulências no 
ambiente internacional. Para o médio prazo, a manutenção da agenda de reformas, 
como a Reforma da Previdência, é fundamental para uma recuperação sustentável 
do crescimento.

 

Um abraço,
Fabio Alvarez
Diretor de Investimentos
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Consultoria de Investimento Consultoria de Risco Custódia / Administração

Principais Gestores

Jurídico

AtuárioGestão baseada em riscosAuditoria

ESTAS EMPRESAS APOIAM A ODEBRECHT PREVIDÊNCIA NESTA 
EMPREITADA.

NOSSOS PARCEIROS

Comunicação

Sistema Previdenciário

Educação Financeira



O QUE FIZEMOS POR VOCÊ EM 2016?

FATOS RELEVANTES
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UM NOVO ‘RADAR’ PARA ACOMPANHAR NOSSO ATENDIMENTO

O ano de 2015 já tinha sido o mais movimentado da Entidade em termos de 
solicitações de participantes. Boa parte disso devido às provocações feitas pela 
Odebrecht Previdência por meio da sua comunicação, mas também devido ao 
momento empresarial das patrocinadoras, com um maior número de desligamentos.

E 2016 não seria tão diferente.

Já nos primeiros meses do ano, em fevereiro, a ferramenta de gestão de relacionamento 
com clientes (no caso, com participantes e assistidos) estava disponível para a equipe 
de Relacionamento.

O Radar, nome dado ao novo sistema, chegou com o objetivo de agregar mais 
controle e processo a esta atividade.

Por meio do Radar, cada interação fica registrada sob um número de protocolo 
individual, colaborando para mais Governança.

O Radar agregou eficiência, agilidade, segurança e qualidade ao processo de 
atendimento da Odebrecht Previdência, e vem servindo de benchmark para muitas 
outras Entidades Fechadas de Previdência Complementar do país.
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EDUCAÇÃO FINANCEIRA PARA MULHERES

Na semana do Dia Internacional da Mulher, promovemos um bate-papo exclusivo 
sobre finanças pessoais voltado para as mulheres. A palestrante convidada a falar 
sobre o assunto foi Carolina Sandler, criadora do site Finanças Femininas e especialista 
no assunto. Um dos pontos destacados pela palestrante foi que “Educação financeira 
é saber como ganhar, gastar, guardar e doar”.

Carolina abordou a importância do controle financeiro para o empoderamento 
feminino e relembrou que apenas a partir de 1962 a mulher pôde ter CPF e, 
consequentemente, uma conta no banco, o que fez com que elas passassem a lidar 
com dinheiro apenas há 50 anos.

Participaram do evento 156 integrantes de diferentes Negócios.

Acesse o áudio completo deste evento clicando aqui.
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TRANSPARÊNCIA E CONFIANÇA

Buscando sempre promover a transparência e ainda ampliar a percepção de 
confiança de Participantes e Assistidos, implementamos a campanha “Meu dinheiro 
está seguro no Plano Odeprev?”

Conversamos com Participantes, capacitamos P&Os e suas equipes, promovemos 
plantões de dúvida, e também disponibilizamos um completo parecer jurídico, 
juntamente com a divulgação de perguntas e respostas no portal da Entidade. A 
segurança dos investimentos é um assunto tratado com muita seriedade por todos 
nós.

PARCERIA PARA CAPACITAÇÃO EM EDUCAÇÃO FINANCEIRA E 
PREVIDENCIÁRIA

A Odebrecht  Previdência investiu na formação de quatro profissionais, selecionados 
a partir de sua equipe de integrantes, para atuar como ‘reorganizadores financeiros’.

A contratação da Metodologia PROFE (Programa de Reorganização e Orientação 
Financeira e Empreendedora), desenvolvida e aplicada pelo Professos Marcos 
Silvestre, ocorreu com o objetivo de tornar ainda mais realidade uma parte importante 
de nossa Razão de Existir, que menciona “Apoiar pessoas no planejamento e 
condução de suas vidas”.

Após 7 meses de trabalho (mais de 70h de conteúdo), os quatro profissionais 
foram aprovados e estão aptos para apoiar Integrantes da Organização Odebrecht 
na reorganização das suas finanças pessoais, por meio de palestras, plantões de 
dúvidas e grupos de estudo sobre o tema.
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EDUCAÇÃO FINANCEIRA PARA CRIANÇAS

Seguindo o sucesso da palestra realizada em 2015, repetimos a ação, desta vez 
com um bate-papo entre Aquiles Mosca, especialista em investimentos, Daniela 
Panagassi, P&O da Odebrecht Corretora de Seguros e Ednei Delfim, especialista em 
planejamento de pós-carreira (todos esses, também, pais e mãe de filhos pequenos).

BATE-PAPO DIA DA SECRETÁRIA

Pela primeira vez a Odebrecht Previdência 
promoveu um bate-papo sobre educação 
financeira exclusivo para as secretárias. 

A ação foi pensada como uma forma de 
agradecer e capacitar ainda mais essas 
pessoas que tanto apoiam os Integrantes 
no dia a dia.

O evento foi conduzido por Cristiano 
Verardo, responsável por Comunicação 
e Relacionamento na entidade, e 
participaram secretárias dos diversos 
Negócios da Organização.
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No mês de novembro, realizamos a apresentação dos Resultados do Plano Odeprev 
referentes ao segundo semestre de 2016.

Fabio Alvarez, responsável por Investimentos da Odebrecht Previdência, falou sobre 
a estrutura e governança dos investimentos, fundos e gestores, além de reforçar o 
conceito dos Perfis de Investimento e detalhar os resultados alcançados. 

A palestra foi realizada no Edifício Odebrecht São Paulo, e também transmitida via 
webEx para que todos os participantes pudessem assistir.

APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS DO PLANO ODEPREV

Entre os assuntos discutidos no evento destacou-se a importância das doações e 
ações sociais, como implementar a tradicional mesada ou semanada, brinquedos x 
brincadeiras, além do uso da tecnologia como apoio para educação financeira desde 
cedo.

Clique aqui e acesse o áudio completo do evento.



RELATÓRIO ANUAL

16 ODEBRECHT PREVIDÊNCIA    RELATÓRIO ANUAL 2016

A partir de setembro de 2016, aderir ao Plano Odeprev ficou mais fácil por meio de 
um formulário online disponibilizado no portal da Entidade.

Batizado de “Adesão Online”, essa nova ferramenta substitui o formulário impresso, 
agregando mais leveza e facilidade para todos.

Outra vantagem é que, agora, a equipe de Relacionamento da Odebrecht Previdência 
consegue saber, em tempo real, quando um integrante da Organização está 
preenchendo a proposta de adesão, podendo ajudá-lo proativamente, esclarecendo 
quaisquer dúvidas que possam surgir ao longo do processo.

ADESÃO FACILITADA AO PLANO ODEPREV



COMO NOS DESENVOLVEMOS EM 2016

NÚMEROS RELEVANTES
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3.105
SAÍDAS

1.771
ENTRADAS

TOTAL DE PARTICIPANTES PARTICIPANTES POR SITUAÇÃO

15.297 17.095ATIVO

456 253ASSISTIDO

2.909 2.623BPD

92 85AUTOPATROCINADO

237 269SUSPENSO

18.991 20.325TOTAL

2016 2015

TOTAL DE PARTICIPANTES

14.723

CURTO
PRAZO

1.277

PÓS CARREIRA 
2020

1.470

PÓS CARREIRA 
2025

1.521

PÓS CARREIRA 
2030

18.991
TOTAL

RENTABILIDADE (%)*

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

1,08CURTO PRAZO 13,91 3,25 6,84 13,91 13,63 12,52 14,76

1,03PÓS-CARREIRA 2020 16,15 3,14 7,38 16,15 13,32 12,10 14,70

0,80PÓS-CARREIRA 2025 17,50 2,66 7,31 17,50 12,49 11,29 14,60

0,52PÓS-CARREIRA 2030 18,26 3,72 8,38 18,26 13,17 11,65 14,65

0,30IPCA 6,29 0,74 1,79 6,29 8,46 7,40 6,88

1,12CDI 14,00 3,24 6,82 14,00 13,62 12,59 16,59

-2,71IBOV 38,93 3,19 16,89 38,93 9,74 5,76 13,61

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



COMO NOS DESENVOLVEMOS EM 2016
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AUDITORES











COMO NOS DESENVOLVEMOS EM 2016

DEMONSTRAÇÕES
CONTÁBEIS
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2.747.168TOTAL DO ATIVO 2.380.158

156PERMANENTE 113

2.745.893REALIZÁVEL 2.379.877

1.119DISPONÍVEL 168

156Imobilizado 113

ATIVO

25.902Gestão Previdencial (nota 4) 19.910

113Gestão Administrativa 
 (nota 5) 185

Investimentos (nota 6) 

44Outros Realizáveis 44

2.711.611Fundos de Investimentos 2.353.245

8.223Empréstimo 6.493

2016 2015

BALANÇOS PATRIMONIAIS CONSOLIDADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 
E DE 2015 (VALORES EM MILHARES DE REAIS)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

2.745.893TOTAL DO REALIZÁVEL 2.379.877
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As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

5.060EXIGÍVEL OPERACIONAL 4.123

5.551Fundos Administrativos 2.457

2.747.168TOTAL DO PASSIVO 2.380.158

2.742.108PATRIMÔNIO SOCIAL
(NOTA 9)

2.376.035

2.328Gestão Administrativa (nota 8) 2.208

2.671
Gestão Previdencial (nota 7)

1.859

Patrimônio de Cobertura 
do Plano

Provisões Matemáticas

207.861Benefícios Concedidos 81.711

85Fundos dos Investimentos 45

2.528.611Benefícios a Conceder 2.291.822

61Investimentos 56

PASSIVO 2016 2015

BALANÇOS PATRIMONIAIS CONSOLIDADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 
E DE 2015 (VALORES EM MILHARES DE REAIS)

FUNDOS
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As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

262.384(+) Contribuições Previdenciais 301.974

2.376.035A) PATRIMÔNIO SOCIAL
INÍCIO DO EXERCÍCIO

1.981.741

2.742.108

20%

B) PATRIMÔNIO SOCIAL 
FINAL DO EXERCÍCIO (A+3)

2.376.035

352.214
(+) Resultado Positivo dos
Investimentos
Gestão Previdencial

15%

238.418

630.5541. Adições 552.001 14%

-13%

48%

15.144(+) Receitas Administrativas 11.180 35%

773
(+) Resultado Positivo dos
Investimentos
Gestão Administrativa

410 89%

39(+) Constituição de Fundos de 
Investimentos

19 105%

(251.659)(-) Benefícios (147.122)

(264.481)2. Destinações (157.707) 68%

71%

(12.822)(-) Despesas Administrativas (10.585) 21%

362.939(+/-) Provisões Matemáticas 393.270

366.0733. Acréscimo / Decréscimo 
no patrimônio social (1+2) 394.294 -7%

-8%

3.094(+/-) Fundos Administrativos 1.005 208%

40(+/-) Fundos Dos Investimentos 19 111%

2016 2015 VARIAÇÃO (%)

DEMONSTRAÇÕES CONSOLIDADAS DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SO-
CIAL PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 
DE 2015 (VALORES EM MILHARES DE REAIS)



RELATÓRIO ANUAL

28 ODEBRECHT PREVIDÊNCIA    RELATÓRIO ANUAL 2016

2.704.030Fundos de Investimento 2.348.929 15,12%

2.744.8001. ATIVOS 2.377.933 15,43%

1.053DISPONÍVEL 104 912,50%

31.453RECEBÍVEL 22.367 40,62%

INVESTIMENTO

8.223Empréstimos 6.493 26,64%

41Outros realizáveis 40 2,50%

(2.692)2. OBRIGAÇÕES (1.898) 41,83%

(2.692)Operacional (1.898) 41,83%

(5.636)3. FUNDOS NÃO 
PREVIDENCIAIS (2.502) 125,26%

(5.551)Fundos Administrativos (2.457) 125,93%

(85)Fundos dos Investimentos (45) 88,89%

2.736.4725. ATIVO LÍQUIDO (1-2-3) 2.373.533 15,29%

2.736.472Provisões Matemáticas 2.373.533 15,29%

2016 2015 VARIAÇÃO (%)

DEMONSTRAÇÕES DO ATIVO LÍQUIDO – PLANO ODEPREV DE RENDA 
MENSAL PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 
E DE 2015 (VALORES EM MILHARES DE REAIS)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
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DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO ATIVO LÍQUIDO – PLANO ODEPREV 
DE RENDA MENSAL PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 
2016 E DE 2015 (VALORES EM MILHARES DE REAIS)

2.373.533 1.980.263 20%

614.5981. Adições 540.392 14%

262.384(+) Contribuições 301.974 -13%

352.214
(+) Resultado Positivo dos 
Investimentos Gestão Previdencial 238.418 48%

(251.659)2. Destinações (147.122) 71%

(251.659)(-) Benefícios (147.122) 71%

5.636
C) FUNDOS NÃO
PREVIDENCIAIS 2.502 125%

5.551(+/-) Fundos Administrativos 2.457 126%

362.939
3. Acréscimo / Decréscimo no 

Ativo Líquido (1+2) 393.270 - 8%

362.939(+/-) Provisões Matemáticas 393.270 - 8%

2.736.472
B) ATIVO LÍQUIDO - FINAL 

DO EXERCÍCIO (A+3) 2.373.533 15%

85
(+/-) Fundos dos Investimentos 45 89%

2016 2015 VARIAÇÃO (%)

A) ATIVO LÍQUIDO 
INÍCIO DO EXERCÍCIO

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
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2.455 1.451 69%

15.9161. Custeio da Gestão
Administrativa  

A) FUNDO ADMINISTRATIVO 
DO EXERCÍCIO ANTERIOR

11.589 37%

12.634
Custeio Administrativo 

dos Investimentos 10.830 17%

773Resultado Positivo dos
Investimentos 409 89%

15.9161.1. Receitas 11.589 37%

2.509Outras Receitas 350 617%

(12.820)2. Despesas
Administrativas (10.585) 21%

(3.507)Pessoal e encargos (3.207) 9%

(147)Treinamentos/Congressos 
e Seminários (98) 50%

(6.700)2.1 Administração 
Previdencial (5.490) 22%

(2)Viagens e estadias (14) -86%

(1.448)Serviços de terceiros (735) 97%

(1.195)Despesas Gerais (1.046) 14%

(10)Depreciações e amortizações (13) -23%

(391) Tributos (377) 4%

2016 2015 VARIAÇÃO (%)

DEMONSTRAÇÕES CONSOLIDADAS DO PLANO DE GESTÃO 
ADMINISTRATIVA PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO 
DE 2016 E DE 2015 (VALORES EM MILHARES DE REAIS)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.



RELATÓRIO ANUAL

31RELATÓRIO ANUAL 2016    ODEBRECHT PREVIDÊNCIA

(3.390)Pessoal e encargos (3.245) 4%

(140)Treinamentos/Congressos 
e Seminários

(98) 43%

(6.120)2.2. Administração dos 
Investimentos (5.095) 20%

(1)Viagens e estadias (8) -88%

(1.389)Serviços de terceiros (763) 82%

(838)Despesas Gerais (809) 4%

(10)Depreciações e amortizações (13) -23%

(350) Tributos (159) 120%

3.0964. Sobra/Insuficiência da 
Gestão Administrativa (1-2) 1.004 208%

3.0965. Constituição/ Reversão do 
Fundo Administrativo (4) 1.004 208%

5.551 2.455 126%

2016 2015 VARIAÇÃO (%)

B) FUNDO ADMINISTRATIVO 
DO EXERCÍCIO ATUAL (A+4)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

(2)Outras despesas - 100%
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DEMONSTRAÇÕES DAS PROVISÕES TÉCNICAS - PLANO ODEPREV DE 
RENDA MENSAL PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 
2016 E DE 2015 (VALORES EM MILHARES DE REAIS)

2.739.249 2.375.477 15%

2.736.4721. Provisões Matemáticas  2.373.533 15%

207.861Contribuição Definida 81.711 37%

207.861 1.1 Benefícios Concedidos 81.711 37%

1.788.841
Saldo de contas -

parcela participantes 1.627.742 14%

2.528.611 1.2 Benefícios a Conceder 2.291.822 15%

853.Fundos 45 89%

853.2 Fundos de Investimentos 
Gestão Previdencial

45 89%

2.6924. Exigível Operacional 1.899 42%

2.6714.1 Gestão Previdencial 1.859 44%

214.2 Investimentos - Gestão 
Previdencial

40 -48%

2016 2015 VARIAÇÃO (%)
PROVISÕES TÉCNICAS 

(1+3+4)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

739.770
Saldo de contas -

parcela patrocinadores 664.080 16%
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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 
DE DEZEMBRO DE 2016 E DE 2015 (VALORES EM MILHARES DE REAIS)

A ODEBRECHT PREVIDÊNCIA (“Entidade”) é uma Entidade Fechada de Previdência 
Complementar, 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, instituída pela 
Odebrecht S/A, entidade jurídica de direito privado.

A Entidade obedece às normas expedidas pelo Ministério da Previdência e Assistência
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 Previdência 
Social, 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.

A Odebrecht Previdência é uma Entidade singular, multipatrocinada, que aplica no 
país os seus recursos e 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 (ativos, autopatrocinados, 
assistidos e pensionistas) as prestações estabelecidas em seu plano de benefício, 
caracterizando-se como plano de Contribuição Definida – CD e denominado “Plano 
Odeprev de Renda Mensal”.

Constituem-se membros da Odebrecht Previdência, a Odebrecht S/A e demais 
empresas do Grupo Odebrecht, inclusive as suas empresas controladas e coligadas, 
as quais atuam como patrocinadoras conveniadas. Em 31 de dezembro de 2016, a 
Entidade possui um total de 18.991 participantes (20.325 em 2015), sendo:

1. CONTEXTO OPERACIONAL
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2016 2015

15.297ATIVOS 17.095

18.991Total 20.325

2.909DESLIGADOS 2.623

92AUTOPATROCINADOS 85

693OUTROS 522

Os recursos que a Entidade dispõe para cumprir seu principal objetivo são oriundos 
das contribuições de suas patrocinadoras, dos participantes e dos rendimentos 
resultantes das aplicações desses recursos em investimentos, que devem obedecer 
ao disposto na Resolução BACEN nº 3.792 de 24 de setembro de 2009, estabelecida 
pelo Conselho Monetário Nacional.

A Odebrecht Previdência, registrada junto à Superintendência Nacional de Previdência
Complementar – PREVIC, administra o seguinte plano de benefício previdenciário:

• Plano de Contribuição Definida: Plano de Contribuição Definida inscrito 
sob nº 1994.0040 - 29 no Cadastro Nacional dos Planos de Benefícios da 
Superintendência Nacional de Previdência Complementar – 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.

O Plano de Gestão Administrativa da Odebrecht Previdência 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.

APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

 As demonstrações contábeis da Entidade foram elaboradas e estão sendo 

2. PLANOS PREVIDENCIAL E ADMINISTRATIVO

3. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E 
PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
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apresentadas em atendimento às disposições legais dos órgãos normativos e 
reguladores das atividades das entidades fechadas de previdência complementar, 
especificamente a Resolução CNPC nº 8, de 31 de outubro de 2011 e alterações 
posteriores, a Instrução SPC nº 34, de 24 de setembro de 2009 e alterações 
posteriores, e a Resolução do Conselho Federal de Contabilidade nº 1.272, de 22 de 
janeiro de 2010, que aprovou a NBC ITG 2001 – Entidade Fechada de Previdência 
Complementar, e as práticas contábeis brasileiras.

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 – EFPC’s 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.

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.

CONSOLIDAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Por definição 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 seguintes planos: Plano de Benefícios “Plano Odeprev de Renda Mensal” 
e ao Plano de Gestão Administrativa “PGA da Odebrecht Previdência”.

PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

O resultado das operações é apurado em conformidade com o regime de 
competência, com exceção das contribuições referentes aos autopatrocinados, que 
são registradas pelo regime de caixa.

A Entidade observa as seguintes práticas contábeis:

a) Estimativas Atuariais e Contábeis

Na preparação das demonstrações contábeis de acordo com as normas 
brasileiras de contabilidade é requerido que a Administração faça julgamentos, 
estimativas e premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os 
valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados 
reais podem divergir dessas estimativas.
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Estimativas e premissas são revistas de uma maneira contínua e as revisões 
das estimativas contábeis são reconhecidas no período em que as estimativas 
são revisadas e em quaisquer períodos futuros afetados.

As estimativas atuariais e contábeis foram baseadas em fatores objetivos e 
refletem a posição em 31 de dezembro de 2016 e de 2015, com base no 
julgamento da Administração dos valores adequados a serem registrados nas 
demonstrações contábeis.

Os itens significativos sujeitos às referidas estimativas incluem as contingências, 
cujas probabilidades de desfecho (ganho ou perda) foram definidas pela 
Administração da Entidade com o auxílio dos advogados que patrocinam as 
ações, além das provisões de férias, dentre outras.

As avaliações das contingências, ativas ou passivas, estão sob patrocínio da 
Cavezzale Advogados Associados, Mota Fonseca Advogados, Reis, Torres 
e Florêncio Advocacia, Tavares Novis, Landim Maia e JCMB Advogados e 
Consultores.

B) 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 e participantes.

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.

Investimentos: Conforme estabelecido pela Resolução CGPC nº. 04, de 30 
de janeiro de 2002, alterada pela Resolução CGPC nº. 08, de 19 de junho de 
2002 e pela Resolução CGPC nº 22, de 25 de setembro de 2006, as entidades 
fechadas de previdência complementar devem proceder à avaliação e 
classificação contábil dos títulos e valores mobiliários integrantes do portfólio 
do programa de investimentos – realizável, segundo duas categorias, a saber:

• Títulos para negociação – nesta categoria são registrados os 
títulos com propósito de serem negociados, independentemente do 
prazo a decorrer da data de aquisição até a data de 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.

• Títulos mantidos até o vencimento – nesta categoria são 
registrados os títulos com vencimentos superiores a 12 meses 
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da data de aquisição e que a Entidade demonstra interesse e 
capacidade financeira de mantê-los até o vencimento, os quais são 
avaliados pela taxa intrínseca dos títulos, ajustados pelo valor de 
perdas permanentes, quando aplicável.

Em 31 de dezembro de 2016 e de 2015, a Odebrecht Previdência possuía em sua 
carteira apenas títulos para negociação, conforme nota explicativa nº 6.
Os investimentos compreendem ainda os seguintes itens:

Renda fixa: As aplicações de renda fixa estão apresentadas ao valor de custo, 
incluído, quando aplicável, os rendimentos e as variações monetárias auferidos em 
base “pro rata” dia até a data de encerramento do balanço e deduzidos, quando 
aplicável, das provisões para perdas.

As quotas de fundos de investimento são registradas pelo seu valor de realização, 
com base no valor da quota disponível no último dia útil precedente ao encerramento 
do balanço patrimonial. Os acréscimos ou decréscimos são levados diretamente ao
resultado.

Marcação a mercado e curva do papel - O Banco Central editou a Resolução nº 
2.931/02, alterando as normas de precificação dos ativos aplicados em carteiras de 
fundos de investimentos. Paralelamente, a partir de 29 de maio de 2002, com base 
na Instrução Normativa nº 365, da Comissão de Valores Mobiliários - CVM, os fundos 
contabilizam seus ativos pelo valor de mercado e não mais pelo valor de vencimento. 
Posteriormente, a CVM emitiu a Instrução Normativa nº 375/02, alterando os critérios 
de marcação a mercado para os fundos.

Renda variável: Representa quotas de fundos de investimentos de renda variável 
e estão registradas pelo valor da quota disponível no último dia útil precedente ao 
encerramento do balanço patrimonial. Os acréscimos ou decréscimos são levados 
diretamente ao resultado.

Empréstimos: Registra os 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.

C) IMPOSTO DE RENDA
De acordo com a Lei nº 11.053, de 29 de dezembro de 2004, que revogou a MP 
nº 2.222/2001, a tributação do IR incide sobre os valores pagos aos participantes 
a título de benefícios ou resgates de valores acumulados, com alíquotas variáveis 
conforme período de acumulação de reservas, ou tabela progressiva do imposto de 
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renda, de acordo com a opção efetuada pelo participante.

D) PIS E COFINS

Calculados às alíquotas de 0,65% e 4%, respectivamente, 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).

E) IMOBILIZADO
Representa os bens necessários ao funcionamento da Entidade que estão registrados 
ao custo de aquisição, deduzido de depreciação calculada pelo método linear, 
estabelecida em função do tempo de vida útil dos bens:

F) EXIGÍVEL OPERACIONAL

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

G) PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO

Provisões matemáticas
São determinadas com base nos montantes acumulados das contribuições 
das patrocinadoras e dos participantes, 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 de Renda Mensal, 
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 

10%MÓVEIS E UTENSÍLIOS

Descrição Taxa Anual

20%HARDWARE

20%SOFTWARE
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responsabilidade da Odebrecht Previdência 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.

Benefícios a conceder
Correspondem ao saldo dos fundos existentes para futuro gozo dos benefícios,
englobando parcela dos Patrocinadores e Participantes.

H) FUNDOS

Gestão administrativa
Representado pelo resultado acumulado da gestão administrativa.

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

I) 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 nas Resoluções CGPC nº 08, de 31 de 
outubro de 2011, CGPC nº 29, de 31 de agosto de 2009 e Instrução SPC nº 34, de 
24 de setembro de 2009, as receitas administrativas da Odebrecht Previdência são 
debitadas ao Plano Previdencial em conformidade com o plano de custeio vigente.

J) OPERAÇÕES ADMINISTRATIVAS
Em conformidade com a Resolução CGPC nº 08, de 31 de outubro de 2011, e Instrução
SPC nº 34, de 24 de setembro de 2009, os registros das operações administrativas 
da Odebrecht Previdência são efetuados através do Plano de Gestão Administrativa -  
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 
aos patrocinadores, participantes e assistidos do plano.

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

Para a determinação do saldo do Fundo Administrativo a Odebrecht Previdência 
utiliza o seguinte critério:

• Alocação do resultado líquido entre receitas e despesas; e
• Alocação dos recursos próprios provenientes de receitas diretas da Gestão 
Administrativa.

A partir do exercício de 2013, por definição da Administração, as despesas comuns à 
administração previdencial e dos investimentos, que antes eram classificadas como 
“Outras despesas”, passaram a ser rateadas, sendo 50% para o grupo de Gestão 
Previdencial e 50% para os Investimentos.

É composto pelos seguintes grupos de contas, cujos saldos são apresentados a 
seguir:

4. GESTÃO PREVIDENCIAL

CONTRIBUIÇÕES DO MÊS 25.839 19.847

2016 2015

13.108Patrocinadores 5.264

12.702Participantes 14.583

29Autopatrocinados -

OUTROS REALIZÁVEIS

63Pessoa jurídica 63

63 63

25.902TOTAL DO REALIZÁVEL DA 
GESTÃO PREVIDENCIAL 19.910
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É composto pelos seguintes grupos de contas, cujos saldos são apresentados a 
seguir:

É composto pelos seguintes grupos de contas, cujos saldos são apresentados a 
seguir:

5. GESTÃO ADMINISTRATIVA

6. INVESTIMENTOS

RESPONSABILIDADE DE 
EMPREGADOS 37 105

2016 2015

37Adiantamento de férias 105

113TOTAL DO REALIZÁVEL DA 
GESTÃO ADMINISTRATIVA 185

RESPONSABILIDADE DE 
TERCEIROS 70 74

2Reembolso de terceiros 6

68Despesas antecipadas 68

5Outros realizáveis 5

1Tributos a compensar 1

RENDA FIXA - FUNDOS DE 
INVESTIMENTOS 2.327.524 2.053.441

2016PLANO DE BENEFÍCIOS 2015

157.249ODP F3 ICP FI MULT CRED PRIV 160.369

635.220ODP BNP PARIBAS FI RF 524.287
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741.383ODP SANTANDER FI RF 647.438

70.481ODP F3 ILP FI MULT CRED PRIV 104.245

2016 2015

679.941ODP SULAMERICA FI RF 545.285

43.250ODP VALORA COMPASS FI MULT 
CRED PRIV 71.817

IMOBILIÁRIO – FUNDOS 
DE INVESTIMENTOS 21.949 18.529

21.949VINCI FI RF IMOBILIARIO CRED PRIV 18.529

MULTIMERCADO – FUNDOS 
DE INVESTIMENTOS 146.353 140.546

15.284ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI 11.933

-ITAU FOF RPI RETORNO TOTAL MULT 
FICFI

16.367

131.069ODP F3 RETORNO ABSOLUT FICFI 
MULT CP

92.404

-ODP F3 RET AB PLUS FICFI MULT 
CRED PRIV 19.842

RENDA VARIÁVEL – FUNDOS 
DE INVESTIMENTOS 143.762 119.801

143.762ODP F3 FICFI MULT 119.801

PARTICIPAÇÕES – FUNDOS 
DE INVESTIMENTOS 22.614 16.612

4.531HAMILTON LANE FICFI PARTICIPACOES 3.853

18.083FIP LACAN FLORESTAL 12.759
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TOTAL DO PLANO 
DE BENEFÍCIOS 2.712.293 2.355.463

41.828

40

Resgates a cotizar

Outros Realizáveis

-

40

8.223Empréstimos a participantes 6.494

2016 2015

RENDA FIXA - FUNDOS DE 
INVESTIMENTOS 7.581 4.315

2016
PLANO DE GESTÃO 
ADMINISTRATIVA 2015

7.581BRADESCO FI REF DI FEDERAL EXTRA 4.315

TOTAL DOS INVESTIMENTOS 2.719.878 2.359.782

4Outros Realizáveis 4

TOTAL DO PLANO DE 
GESTÃO ADMINISTRATIVA 7.585 4.319

Administração e custódia dos investimentos – A carteira de investimentos da 
Odebrecht Previdência é administrada por empresas do Grupo Itaú (Intrag, como 
Administradora de Fundos e Ativos e Itaú Custódia, como custodiante e controladoria 
de fundos e ativos mobiliários), empresas contratualmente responsáveis pelos 
trabalhos de Administração Fiduciária, Custódia e Controladoria dos Ativos da 
Entidade. Os títulos encontram-se custodiados na Central de Custódia e Liquidação 
Financeira de Títulos Privados - CETIP e no Sistema Especial de Liquidação e Custódia 
- SELIC.

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 Odebrecht Previdência:
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PLANO DE BENEFÍCIOS – COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DOS FUNDOS DE RENDA FIXA

VENCIMENTO

TÍTULOS PARA
NEGOCIAÇÃO

ATÉ
01 ANO

DE 01 A
05 ANOS

A PARTIR DE
05 ANOS

230.321 897.302 -Títulos públicos – LFT

TOTAL

1.127.623

2016

515.738 142.757 -Deposito a Prazo / Letra 
Financeira 658.495

331.978 - -Operações
compromissadas 331.978

68.631 5.442 -Títulos públicos – LTN 74.073

- - 66.804Títulos públicos – NTN-B 66.804

- - -DPGE -

36.775 - -Fundos 36.775

(32.490) - -Cotas a resgatar (32.490)

23.556 - -Operação a termo de ações 23.556

- 17.031 3.718Debêntures 20.749

5.348 - 4.302Certificado de Recebíveis 
Imobiliários

9.650

9.306 - -Certificado de Deposito 
Bancário

9.306

563 212 378Títulos públicos – NTN-F 1.153

(2) - -Futuros (2)

1.189.578 1.062.744 75.202TOTAL 2.327.524

TOTAL

636.362

2015

658.441

334.123

141.481

118.654

38.592

53.778

-

21.150

27.844

12.290

2.739

8.106

35

2.053.441

9.037 - -Valores a receber 9.037

(9.218) - -Valores a pagar (9.218)

35 - -Saldo em tesouraria 35

3.219

(3.414)

41
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PLANO DE BENEFÍCIOS – COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DOS FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

123.097 - -Ações (a) 123.097

14.098 - -Fundos 14.098

8.834 - -Operações compromissadas 8.834

948 4.113 -LFT 5.061

- 1.833 977NTN-B 2.810

(6) - -Cotas a emitir (6)

(9.493) - -Cotas a resgatar (9.493)

- - -Debêntures -

- - -Opções de ações -

1.531 - -Valores a receber 1.531

136.839 5.946 977TOTAL 143.762

38.453

65.885

2.486

12.542

650

-

(6.896)

239

104

7.642

119.801

(2.283) - -Valores a pagar (2.283)

113 - -Saldo em tesouraria 113

(1.316)

14

VENCIMENTO

TÍTULOS PARA
NEGOCIAÇÃO

ATÉ
01 ANO

DE 01 A
05 ANOS

A PARTIR DE
05 ANOS TOTAL

2016

TOTAL

2015

(a) Os dez papéis mais representativos, correspondentes a 62,1% da carteira 
de ações, são, em ordem decrescente: BOVA11 (24,4%), BBDC4 (8,2%), EQTL3 
(4,9%), CTIP3 (4,9%), ITUB4 (3,8%), BVMF3 (3,4%), CIEL3 (3,4%), PETR4 (3,2%), 
TRPL4 (3,2%) e SBSP3 (2,8%).

Em 31 de dezembro de 2016 o Plano Odeprev de Renda Mensal possui 
investimentos no fundo ODP F3 FICFIM no montante de R$ 143.762 mil, 
que representa 5,32% do seu patrimônio líquido naquela data. Por sua vez, 
o fundo ODP F3 FICFIM tem recursos aplicados em fundos de investimento 
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multimercado, com investimento no exterior no montante total de R$ 14.115 
mil, equivalente a 9,82% do seu patrimônio líquido:

2.707BB MM BlackRock IE FI

2.666BB MM JP Morgan IE FI

TOTAL 14.115

Fundo de Investimento Saldo

4.517BB MM Nordea IE FI

2.083CSHG Verde AM Global Equities FIM IE

2.142Votorantim AllianzGI Europe

PLANO DE BENEFÍCIOS – COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DOS FUNDOS MULTIMERCADO

VENCIMENTO

TÍTULOS PARA
NEGOCIAÇÃO

ATÉ
01 ANO

DE 01 A
05 ANOS

A PARTIR DE
05 ANOS

146.354 - -Fundos

TOTAL

146.354

2016

32 - -Valores a receber 32

(33) - -Valores a pagar (33)

TOTAL

140.546

2015

32

(32)

146.353 - -TOTAL 146.353 140.546
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PLANO DE BENEFÍCIOS – COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DOS FUNDOS IMOBILIÁRIOS

VENCIMENTO

TÍTULOS PARA
NEGOCIAÇÃO

ATÉ
01 ANO

DE 01 A
05 ANOS

A PARTIR DE
05 ANOS

- 3.235 8.298Debêntures

TOTAL

11.533

2016

- 2.121 5.626Certificado de Recebíveis 
Imobiliários

7.747

TOTAL

10.805

2015

-

1.297 6.727 13.924TOTAL 21.949 18.529

551 1.371 -Títulos Públicos - LFT 1.922

793 - -Operações compromissadas 793

- - -Depósito a prazo/Letra 
Financeira

-

-

-

4.950

- - -Fundos -

(49) - -Valores a pagar (49)

2 - -Saldo em tesouraria 2

2.789

(16)

1

PLANO DE BENEFÍCIOS – COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DOS FUNDOS DE INVESTIMENTO 
EM PARTICIPAÇÕES

TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO

Cotas de fundos de investimento em Participações (HAMILTON
LANE FICFI)

TOTAL

4.531

2016

Participações em ações de companhias fechadas (FIP LACAN
FLORESTAL)

18.083

TOTAL

3.853

2015

12.759

Total 22.614

Resgates a cotizar (a) 41.828

16.612

-

Total do Plano de Benefício 2.704.030 2.348.930
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(a) Houve solicitação de resgate dos fundos ODP F3 ICP FIM CP e ODP F3 ILP FIM 
CP em 26 de dezembro de 2016, ambas solicitações foram cotizadas em 30 de 
dezembro de 2016 e liquidadas apenas em 02 de janeiro de 2017. Para o fundo 
ODP F3 FIC FIM, a solicitação de resgate foi realizada em 27 de dezembro de 2016, 
cotizada em 28 de dezembro de 2016 e liquidada também em 02 de janeiro de 2017.

Como esses valores foram cotizados antes do fechamento do ano (2016) e liquidados 
apenas no ano seguinte (2017), não constam nem na composição dos fundos em 
seus XMLs nem em saldo de conta no último dia útil de 2016, sendo tratados como 
Resgates de Fundos a Receber, compondo o valor total do Plano CD.

Em 31 de dezembro de 2016 o Plano Odeprev de Renda Mensal possui investimentos 
nos fundos FIP LACAN FLORESTAL no montante de R$ 18.083 mil e HAMILTON LANE 
FICFI PARTICIPACOES no montante de R$ 4.531 mil, totalizando o montante de R$ 
22.614 mil, que representam 0,85% do seu patrimônio líquido naquela data.

O FIP LACAN FLORESTAL foi constituído em 10 de agosto de 2011, sob a forma de 
condomínio fechado com prazo de duração de 10 anos, a partir da data de início de 
suas atividades, 2 de abril de 2012. Em 31 de dezembro de 2016 possui investimentos 
na Uro Grandis Florestal S.A. e na Uro Phyllas Florestal S.A. nos montantes de R$ 
152.858 mil e R$ 85.666 mil, respectivamente, que representam 98,37% do seu 
patrimônio líquido naquela data. Ambas as companhias têm por objeto social a 
realização, manejo e gestão de florestas de eucalipto para fornecimento de madeira 
para venda à indústria de celulose e papel, comércio atacadista de madeiras nativas 
e de produtos e subprodutos florestais e a gestão das atividades administrativas 
e de vendas. O crescimento esperado das companhias tem base na expansão e 
amadurecimento dos projetos florestais existentes.

O HAMILTON LANE FICFI PARTICIPACOES foi constituído em 11 de junho de 2012, 
sob a forma de condomínio fechado e iniciou suas operações em 10 de junho de 
2013. O Fundo possui prazo de duração de dez anos, contados a partir do primeiro 
fechamento. Em 31 de dezembro de 2016 o HAMILTON LANE FICFI PARTICIPACOES 
possui recursos aplicados em:

1.316GAVEA INST FIC FIP

2.469NEO MEZANINO III FIP

Fundo de Investimento Saldo

5.265STRATUS BRASIL FIP

763TESOURO SELIC FI RF
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1.387

13.248

BOZANO ED II FIP

VINCI II FIC DE FIP

506

16.379

BRAZILIAN V FIQFIP-A

VINCI II H FIP

2.192

6.337

DGF FIPAC 2 FIP

AUCKLAND FIP

27.128

9.950

HAMILTON LANE FIP

ALAOF BRASIL M FIP

86.940TOTAL

PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA – RENDA FIXA

VENCIMENTO

TÍTULOS PARA
NEGOCIAÇÃO

ATÉ
01 ANO

DE 01 A
05 ANOS

A PARTIR DE
05 ANOS

728 3.784 1.199Títulos públicos - LFT

TOTAL

5.711

2016

1.871 - -Operações compromissadas 1.871

(1) - -Valores a pagar (1)

TOTAL

2.184

2015

2.132

(1)

2.598 3.784 1.199TOTAL 7.581 4.315

TOTAL DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA 7.581 4.315
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Possui a seguinte composição em 31 de dezembro de 2016 e 2015:

7. EXIGÍVEL OPERACIONAL – GESTÃO PREVIDENCIAL

Benefícios a pagar 293

2016

Retenções a recolher sobre resgates e benefícios 2.377

7

2015

1.852

Outras exigibilidades 1 -

2.671 1.859

É composto pelos seguintes grupos de contas, cujos saldos são apresentados a 
seguir:

Os saldos apresentados estão relacionados com gratificação anual de colaboradores,
provisão de férias, garantia de valores, valores devidos entre os planos, dentre outros.

8. EXIGÍVEL OPERACIONAL – GESTÃO ADMINISTRATIVA

TOTAL

IRRF, PIS, COFINS, CSL retidos a recolher 43

2016

Remuneração de colaboradores e encargos 1.990

66

2015

1.843

Provisão de PIS e COFINS 56 60

2.328 2.208TOTAL

Provisão de TAFIC 80 80

Pessoa Jurídica 144 144

Outros 15 15

CONTAS A PAGAR
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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 ou seus beneficiários, conforme descrito na nota explicativa nº 04, 
item “g”. No plano de benefícios da Odebrecht Previdência não são utilizadas hipóteses 
de natureza atuarial, sendo estruturado em quotas patrimoniais individuais.

O Fundo Administrativo da Entidade é composto pelas seguintes receitas:

• Percentual sobre o patrimônio do plano, com reflexo no valor mensal da 
quota patrimonial e na reserva de cada participante e assistido; e
• Contribuições específicas da patrocinadora – as quais não foram efetuadas 
nos exercícios de 2016 e de 2015.

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

9. PATRIMÔNIO SOCIAL

PLANO PREVIDENCIAL

PROVISÕES MATEMÁTICAS 2.736.472

2016

Benefícios concedidos 207.861

2.373.533

2015

81.711

2.528.611 2.291.822

2.736.557 2.373.578TOTAL

Benefícios a conceder

FUNDOS 85

Fundo de Investimentos 85

45

45

PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

FUNDO ADMINISTRATIVO 5.551

2016

Total do PGA 5.551

2.457

2015

2.457

2.742.108 2.376.035TOTAL DO PATRIMÔNIO SOCIAL
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Os benefícios, tanto na fase de acumulação de recursos quanto na fase de pagamento 
do benefício aos participantes, 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.

9.1. Rentabilidade

A rentabilidade líquida do plano de Contribuição Definida obtida ao longo de 2016,
expressa pela variação do valor da cota da Entidade, foi de 15,06%.

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

A Odebrecht Previdência adota como critério o registro contábil apenas das 
contingências indicadas pelos seus assessores legais como de “provável” perda em 
relação a processos judiciais em curso. Atualmente não existem processos indicados
como de provável perda, fato esse que levou a Entidade a não constituir qualquer 
provisão contábil.

As contingências atuais da Odebrecht Previdência contemplam litígios requerendo 
indenizações e pecúlios, todos classificados com possibilidades de perdas possíveis 
ou remotas pelos seus assessores legais e envolvendo montantes considerados, 
pela sua Administração, como de baixa representatividade.

Adicionalmente, vem tramitando, em esfera administrativa, auto de infração lavrado 
pela Secretaria da Receita Federal, referente a suposto débito de Contribuição Social 
sobre Lucro Líquido, relativa aos exercícios sociais de 1997 a 2001, no montante 
aproximado de R$ 3.923 para o qual a Entidade vem apresentando as defesas 
cabíveis e não espera perdas financeiras.

Após aprovação do Conselho Deliberativo da entidade, foi encaminhada em 30 de 
novembro de 2016, para aprovação pela Superintendência Nacional de Previdência
Complementar – Previc a proposta de alteração do regulamento do Plano Odeprev 
Brasil o qual, entre outros temas, traz em seu bojo o novo modelo de cálculo das 
contrapartidas das Patrocinadoras. Em 21 de dezembro de 2016, a Previc encaminhou 

10. CONTINGÊNCIA

11. EVENTOS SUBSEQUENTES
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à entidade solicitação de detalhamento dos motivos das alterações propostas em 
expediente explicativo, o que foi efetuado pela entidade em 22 de dezembro de 
2016.

Após a primeira análise da Previc, em 14 de fevereiro de 2017, a entidade recebeu do
órgão a Nota Técnica 558 com novas exigências quanto ao texto do regulamento. 
Após aprovação do atendimento a estas exigências pelo Conselho Deliberativo da 
entidade, o texto foi novamente enviado para análise pela Previc, em 30 de março de 
2017, a qual deverá atender o prazo de 30 dias úteis para a consequente aprovação ou 
encaminhamento de novas exigências. Após a aprovação pela Previc das alterações
propostas, a entidade terá o prazo de 90 dias para implementação do mesmo.
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