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Caros Participantes,

Imagino o quão difícil seja dedicar tempo para a leitura de um material extenso como esse, quando temos 
uma agenda tomada por compromissos, trabalho, para algumas com filhos para educar ou mesmo algum 
curso em andamento. O momento de crise pelo qual passa o país também pode direcionar nossa mente 
para problemas que nos pareçam bem mais prementes e merecedores de nosso escasso tempo e atenção. 
É compreensível!

Eu também passo por isso, mas incentivo que vocês passem ‘dessa primeira página’. 

O Plano Odeprev foi criado ’pensando em você’, visando ajudá-lo na construção do seu patrimônio pessoal 
para o pós-carreira. E esse é um tema de grande importância na sua vida e na vida de sua família. 
Se ainda não é, deveria ser. Confie nesse meu conselho!

A Odebrecht Previdência, que administra o Plano Odeprev, é totalmente custeada por seus mais de 20.000 
Participantes, via o recolhimento de uma taxa de administração de 0,50% a.a. A equipe da Odebrecht 
Previdência acorda todos os dias com o único objetivo: apoiá-los, da melhor forma possível, na construção 
do seu patrimônio.

Em 2015 decidimos agregar mais tecnologia para ajudá-lo nessa caminhada.

Sempre motivados pela nossa ‘Razão de Existir’ (próxima página), fomos em busca de mais tecnologia 
para aproximá-los do seu plano, agilizando e facilitando cada vez mais as suas vidas.

O Simulador de Renda Futura é ‘tecnologia pensada para vocês’. 

O App do Plano Odeprev é ‘tecnologia pensada para vocês’, na palma da sua mão. 

O portal de educação financeira e previdenciária (Bem Pro Bolso) é ‘tecnologia pensada para vocês’.

A nova Área Restrita do Participante no Portal, é ‘tecnologia pensada para vocês’.

Aproveite essas facilidades de acesso à informação, trazidas pela tecnologia, para se informar mais, para 
nos questionar e nos cobrar. A tecnologia bem empregada nos aproxima, por isso não deve haver distância 
entre nós.

TECNOLOGIA PENSADA PARA VOCÊS

Sérgio Brinckmann
Diretor Presidente
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Esta declaração é nosso combustível para acordar, rumar para o escritório (ou para algum lugar da 
Organização onde poderemos nos encontrar com Participantes ou futuros Participantes do Plano 
Odeprev) e atuar intensamente a fim de retornarmos para nossas casas, certos de que cumprimos com 
um propósito muito maior do que ‘apenas’ o profissional.

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

NOSSA ‘RAZÃO DE EXISTIR’
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CENÁRIO ECONÔMICO

Daniel Lima
 Diretor de Administração 
e Investimento.

Caro Participante,

Em quase todas as dimensões relevantes, o ano de 2015 terminou praticamente como começou: com 
grande conturbação política e elevada incerteza econômica. Mas temos ao menos uma diferença bastante 
relevante: se no início do ano, apesar dos recorrentes alertas de especialistas, muita gente não estava 
convencida de quão severa era a deterioração dos fundamentos econômicos, no final do ano não restara 
mais dúvidas. 

Isso acontece por conta de os resultados econômicos apresentarem defasagens significativas, ou seja, 
demorarem a aparecer nas estatísticas oficiais. Por exemplo, a forte retração do crescimento de 2015 
(variação negativa de 3,8% do PIB) é resultado dos desarranjos ocorridos nos anos anteriores. 

Ainda na esteira da deterioração, fechamos o ano de 2015 com inflação de 10,67% (IPCA - IBGE), com a 
perda do grau de investimento por duas agências internacionais de rating (a Fitch e a Standard and Poor’s) 
e com uma taxa de juros básica que saltou de 11,75% a.a. para 14,25% a.a. 

No caminho para a recuperação, reconhecer a gravidade da crise que atravessamos foi um importante 
primeiro passo. Reverter esse quadro nos custará alguns anos de trabalho árduo.

No cenário internacional destacamos em 2015:
(i) a primeira alta de juros nos Estados Unidos desde 2006, que levou os juros antes praticados no intervalo 
de 0% a.a. a 0,25% a.a. para o intervalo 0,25% a.a. a 0,50% a.a.; 
(ii) desaceleração do crescimento econômico da China e seu impacto negativo sobre as demais economias 
mundiais, destacadamente para os países emergentes; 
(iii) posse de um governo reformista liberal na Argentina; e 
(iv) quadro de lenta recuperação da Zona do Euro. 

Falando agora de futuro, como na medicina, um tratamento eficaz é função de um diagnóstico preciso, 
que possibilite a prescrição dos remédios mais efetivos. Acreditamos que ainda em 2015 iniciamos o 
tratamento. Mas não nos enganemos, como em outrora: será um tratamento longo e um tanto traumático, 
que exigirá profundas reformas, como a previdenciária, a tributária, a trabalhista e a política. Tudo isso em 
um país onde a população envelhece sem a devida atenção à constituição de reservas financeiras. Nesse 
cenário, a única alternativa é não desperdiçar tempo e efetivar os ajustes para recuperar o imprescindível 

dinamismo da economia, para compensar a falta de poupança. 

Como ressaltado recentemente por Emilio Odebrecht, temos que ter 
“nosso compromisso de evoluir com o Brasil e para o Brasil”. 
Somente assim o “paciente” poderá sair desse “tratamento” melhor 
do que entrou.



NOSSOS PARCEIROS
Estas empresas apoiam a Odebrecht Pevidência nesta empreitada:

Consultoria de Investimento Consultoria de Risco Custódia / Administração

Comunicação

Principais Gestores

Jurídico

Sistema Previdenciário Educação Financeira

Auditoria AtuárioGestão baseada em riscos
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Fatos
relevantes

O que fizemos por você no ano de 2015?



A partir de abril nossos Participantes puderam conferir 
informações-chave do seu Plano Odeprev por meio de aplicativo 
para smartphone.

A criação do aplicativo foi motivada pela constatação de que um 
grande número de participantes nunca haviam acessado o Portal 
da Odebrecht Previdência ou sequer tinham conhecimento do 
saldo da sua conta. 

Além de ser uma tendência tecnológica, esse aplicativo faz 
parte da nossa estratégia de aproximar o Participante ao Plano 
Odeprev, e incentivá-lo a acompanhar de perto o planejamento 
do seu futuro.

O aplicativo está disponível para download nas lojas das quatro 
principais plataformas móveis: Apple Store (IOS), Google Play 
(Android), Windows Phone e Blackberry World. Basta pesquisar 
por Odebrecht Previdência ou Odeprev. Seu acesso é pelo CPF e 
mesma senha do Portal.

App do Plano Odeprev

Conseguir equilibrar o presente e ainda aproveitar o pós-carreira 
como sonhamos exige controle e estratégias para poupar 
dinheiro na quantidade adequada e da forma certa. Poupar por 
poupar pode não ser suficiente e resultar em uma falsa sensação 
de segurança. Requer conhecimento, estratégia e propósito. 

E foi por isso que criamos uma plataforma exclusiva para a 
Organização Odebrecht, recheada de conteúdo sobre finanças 
pessoais, previdência e qualidade de vida para contribuir ainda 
mais para a educação financeira dos Integrantes da Organização 
Odebrecht e seus familiares.

Lançado em maio, o Bem Pro Bolso (www.bemprobolso.com.br) 
foi fruto de bastante pesquisa, conversa, estudos e percepções 
sobre a necessidade de falar sobre educação financeira de forma 
mais leve e interativa. A ferramenta traz notícias e informações 
sobre o Plano Odeprev, dicas para a organização das finanças 
pessoais, artigos sobre qualidade de vida, além de simuladores e 
um glossário com termos financeiros.

Desde seu lançamento, temos concentrado nossos esforços de 
educação financeira dentro desta ferramenta. A atualização do 
conteúdo é diária e o objetivo é levar o Integrante a refletir sobre 
este tema tão importante para o hoje e para o futuro. 

Acesse e compartilhe com seus familiares. 
www.bemprobolso.com.br/

Bem pro Bolso
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Em 3 de setembro de 2015, por meio de Ofício nº 057/2015/
ERSP/PREVIC, a Superintendência Nacional de Previdência 
Complementar (“PREVIC”) nos comunicou o início da Ação Fiscal 
Direta Ampla (“AFDA”), cujo objetivo foi a análise de diversos 
procedimentos levando em conta princípios, regras e práticas 
de governança corporativa e de controles internos, conforme 
determinado pela Resolução CGPC nº13 de 1/out/2004. A 
fiscalização aconteceu no período de jul/2010 a set/2015.

Após três meses de fiscalização, verificação e análise de todas as informações apresentadas, foi 
emitido o Relatório de Fiscalização RF nº13/2015/ERSP/PREVIC, o qual relata que apresentamos todos 
os documentos demandados pela equipe fiscal no decorrer do processo fiscalizatório. 

Como conclusão da AFDA, a PREVIC apontou algumas possibilidades de aperfeiçoamento em processos. 
Os quais foram realizados no prazo definido pela própria PREVIC. As evidências dessas solicitações 
foram enviadas e protocoladas junto ao Órgão Fiscalizador no dia 23 de fevereiro de 2016. Até o dia de 
confecção deste Relatório Anual, não obtivemos resposta da PREVIC sobre tais evidências.

Vale destacar que temos como nosso principal, PA no triênio de 2015 - 2017, a Gestão de Riscos e 
Controles Internos e, para isso, ano após ano, investimos e aprimoramos constantemente nossos 
processos.  A fiscalização foi importante para fortalecermos ainda mais esse PA, aprimorando regras e 
práticas de Governança, buscando assim, não só apoiar nossos Participantes, mas servi-los da melhor 
forma possível.

Regulamentação
Todas as atividades realizadas, incluindo as ações de educação financeira e previdenciária, são 
fiscalizadas pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar (PREVIC), órgão 
vinculado ao Ministério da Previdência Social, e responsável pelos assuntos relacionados às 
entidades fechadas de previdência complementar (fundos de pensão). 

Fiscalização
PREVIC

Com os objetivos de despertar a curiosidade, dar mais clareza a 
informações-chave e proporcionar uma interação mais amigável 
e agradável, transformamos em agosto o design e a arquitetura 
das informações na Área Restrita do Portal.

A ideia surgiu depois de notarmos que nossos participantes 
consultavam várias área do Portal até localizar informações 
importantes, por exemplo, dados como saldo de conta, tempo na 
Organização, sua contribuição mensal, a rentabilidade do Perfil de 
Investimento, as contrapartidas recebidas, seu regime tributário, 
etc.

A nova Área Restrita do Portal resulta de um trabalho conjunto 
entre Participantes, a Odebrecht Previdência, nossa agência de 
comunicação e nosso parceiro de tecnologia. 

O principal resultado foi perceber Participantes mais interessados, 
mais educados e mais envolvidos com as informações do seu 
Plano Odeprev. Todos ganham com isso. 

Nova Área 
Restrita do Portal
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Como a essência da nossa Razão de Existir é “apoiar pessoas no 
planejamento e condução de suas vidas”, não podemos deixar de 
nos preocupar também com a saúde financeira de seus familiares.
Por este motivo, realizamos na tarde do dia 21 de outubro um 
educativo e provocador bate-papo sobre como estamos, como 
pais e responsáveis, influenciando a formação das nossas 
crianças na área financeira.

Estamos criando nossos pequenos para serem consumidores 
conscientes ou consumistas vorazes?

Como nossa falta de tempo tem colaborado com isso?

O que podemos fazer para mudar esse cenário?

Essas foram algumas perguntas que o Professor e Educador 
Financeiro Marcos Silvestre e o escritor de livros infantis 
James Misse dedicaram-se a debater. Durante 1 hora, ambos 
compartilharam suas experiências e dicas de como educar as 
crianças para serem adultos mais conscientes, mediamos pelo 
agora conselheiro Marcos Sabiá.

Acesse o áudio completo desse evento por meio do link abaixo. E 
não hesite em compartilhar com outros pais e responsáveis.

http://www.jota3w.com.br/clientes/odebrecht-previdencia/10-
outubro/landing-dia-das-criancas/html/

Educação
financeira para 
crianças

Também em outubro os Participantes do Plano Odeprev 
receberam uma poderosa ferramenta para planejar o seu pós-
carreira, o Simulador de Renda Futura. 

Usá-la, no mínimo anualmente, deveria ser quase uma obrigação 
de todo o Participante, tão comum e normal como fazer seu 
exame médico periódico.

Sugerimos uma data interessante: o dia do seu aniversário (e 
pode deixar que o lembraremos disso)!

Por meio desse simulador você terá uma excelente noção se o seu 
planejamento de pós-carreira está indo para o destino esperado 
por você e, caso não esteja, talvez seja hora de ‘recalcular a rota’. 

Podemos te dar uma ajudinha para avaliar os resultados do 
Simulador de Renda Futura. Assim você pode verificar que 
mudanças feitas hoje podem minimizar ingratas surpresas 
amanhã. 

Simulador
de Renda
Futura
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Conselheiros Certificados no Ano de 2015

CONSELHEIRO

CDRodrigo Nazareth Menck

CD/CF/
DIRETORIA

EI03813

Nº DO
CERTIFICADO

21/05/2015 21/05/2015

DATA DE 
EMISSÃO

VALIDADE

CF

CF

Afonso Celso F. de Oliveira

Joel Benedito Junior

EA03940

EI03934

12/08/2015

06/08/2015

12/08/2015

06/08/2015

Retiradas de Patrocínio
• Consórcio Alberici CCO-SP
• Consórcio Cana Brava Civil
• Consórcio CBPO-CNO
• Consórcio CBPO-TENENGE
• OPP Argentina
• Concessionária da Rodovia Presidente Dutra 
  S/A. Odebrecht Serviços no Exterior Ltda.
• Consórcio CBPO-SULTEPA / Carioca 
  Christian Nielsen Ivaí
• Consórcio Construtor Civil de Itapebi

•  Consórcio TENENGE-DAIP
• Odebrecht Defesa e Inovação S/A Odebrecht 
Mining Services Inc.
• Consórcio Construtor UHE Lajeado
• Consórcio Construtor Aeropalmas
• Consórcio CNO-INEPAR-FEM e Consórcio São 
Salvador Civil

Governança da ODP – Novos Regimentos Internos
a) Regimento Eleitoral;
b) Regulamento de Programa de Perfis de Investimento;
c) Código de Conduta;
d) Guia de Backup;
e) Regimento Interno da Odebrecht Previdência;
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17.095

2.623

253

85

269

20.325Total

BPD

Assistido

Ativo

Autopatrocinado

Suspenso

Participantes por Situação

3.160

2.769

20.325

Sairam

Entraram

Total

Participantes

CLASSIFICAÇÃO GERAL DAS EFPC

CLASSIFICAÇÃO PLANOS DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA

48º

6º

POR PATRIMÔNIO

POR PATRIMÔNIO

ODP

Curto
Prazo

15.514 
(76,33%)

Pós
Carreira

2020

1.460
(7,18%)

Pós
Carreira

2025

1.664
(8,19%)

Pós
Carreira

2030

1.687
(8,30%)

Curto
Prazo

13,35%

Pós
Carreira

2020

10,57%

Pós
Carreira

2025

7,70%

Pós
Carreira

2030

8,30%

Rentabilidade dos
Perfis de Investimento

Participantes por Perfil 
de Investimento

Patrimônio e posição no ranking
R$ 2.372.786.078,34DEZEMBRO 2015

PLANO ODEPREV

43º

5º

POR PARTICIPANTE

POR QUANTIDADE
DE PARTICIPANTE
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Demonstrações
Contábeis 



2.380.158TOTAL DO ATIVO 1.984.394

113PERMANENTE 90

2.379.990REALIZÁVEL 1.984.095

168DISPONÍVEL 209

113Imobilizado 90

ATIVO

19.910Gestão Previdencial (nota 4) 732

185Gestão Administrativa 
 (nota 5)

115

2.359.782Investimentos (nota 6) 1.983.248

44Outros Realizáveis 43

2.353.245Fundos de Investimos 1.978.969

6.493Empréstimo 4.236

2015 2014

QUADRO 1

Balanço Patrimonial Consolidado
(valores em milhares de reais)

As notas explicativas da Administração são partes integrantes das demonstrações contábeis.
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4.123EXIGÍVEL OPERACIONAL 2.653

2.457Fundos Administrativos 1.451

2.380.158TOTAL DO PASSIVO 1.984.394

2.376.035PATRIMÔNIO SOCIAL 1.981.741

2.208Gestão Administrativa (nota 8) 1.592

1.859Gestão Previdencial (nota 7) 1.033

2.373.533Patrimônio de Cobertura 
do Plano

1.980.263

2.373.533Provisões Matemáticas 1.980.263

81.711Benefícios Concedidos 
(nota 9) 

46.755

45Fundos dos Investimentos 27

2.291.822Benefícios a Conceder
(nota 9) 1.933.508

2.502Fundos (nota 9) 1.478

56Investimentos 28

QUADRO 1

Balanço Patrimonial Consolidado
(valores em milhares de reais)

As notas explicativas da Administração são partes integrantes das demonstrações contábeis.

PASSIVO 2015 2014
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301.974(+) Contribuições Previden- 293.553

1.981.741A - ATIVO LÍQUIDO 1.608.749

2.376.035

23%

B - ATIVO LÍQUIDO - FINAL 
DO EXERCÍCIO (A+3) 

1.981.741

238.418
(+) Resultado Positivo dos

Investimentos - Gestão 
Previdencial

20%

158.861

552.0011. Adições 461.464 20%

3%

50%

11.180(+) Receitas Administrativas 8.747 28%

410
(+) Resultado Positivo dos

Investimentos - Gestão 
Administrativa

286 43%

19(+) Constituição de Fundos 17 12%

(147.122)(-) Benefícios (79.702)

(157.707)2. Destinações (88.472) -78%

-85%

(10.585)(-) Despesas
Administrativas

(8.770) -21%

393.270(+/-) Provisões Matemáticas 372.712

394.2943.Acréscimo no Ativo
Líquido (1+2) 372.992 6%

6%

1.005(+/-) Fundos Administrativos 263 282%

19(+/-) Fundos Dos Investimentos 17 12%

QUADRO 2

Demostração da Mutação do Patrimônio 
Social - Consolidado
(valores em milhares de reais)

As notas explicativas da Administração são partes integrantes das demonstrações contábeis.

2015 2014 VARIAÇÃO (%)
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2.348.929 Fundos de Investimento 1.976.145 19%

QUADRO 3
Demostração do Ativo Líquido
Plano Odeprev de Renda Mensal
(valores em milhares de reais)

2.377.9331. ATIVOS 1.982.802 20%

As notas explicativas da Administração são partes integrantes das demonstrações contábeis.

104DISPONÍVEL 197 -48%

22.367 RECEBÍVEL 2.184 924%

2.355.462 INVESTIMENTO 1.980.421 19%

6.493Empréstimos 4.236 53%

40Outros realizáveis 40 -

(1.898)2. OBRIGAÇÕES (1.061) -79%

(1.898)Operacional (1.061) -79%

(2.502)3. FUNDOS NÃO PREVIDENCIAIS (1.478) -69%

(2.457)Fundos Administrativos (1.451) -69%

(45)Fundos Investimentos (27) -67%

-4. RESULTADOS A REALIZAR - 0%

2.373.5335. ATIVO LÍQUIDO (1 - 2- 3 - 4) 1.980.263 20%

2.373.533Provisões Matemáticas 1.980.263 20%

2015 2014 VARIAÇÃO (%)
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QUADRO 4
Demostração da Mutação do Ativo Líquido
Plano Odeprev de Renda Mensal
(valores em milhares de reais)

1.980.263A - ATIVO LÍQUIDO
INÍCIO DO EXERCÍCIO 

1.607.551 23%

As notas explicativas da Administração são partes integrantes das demonstrações contábeis.

540.3921. Adições 452.414 19%

301.974(+) Contribuições 293.553 3%

238.418
(+) Resultado Positivo dos 

Investimentos - Gestão 
Previdencial

158.861 50%

(147.122)2. Destinações (79.702) -85%

(147.122)(-) Benefícios (79.072) -85%

2.502C - FUNDOS NÃO
PREVIDENCIAIS 

1.478 69%

2.457(+/-) Fundos Administrativos 1.451 69%

393.2703. Acréscimo no Ativo
Líquido (1+2) 372.712 6%

393.270(+/-) Provisões Matemáticas 372.712 6%

2.373.533B - ATIVO LÍQUIDO 1.980.263 20%

45(+/-) Fundos dos Investimentos 27 67%

2015 2014 VARIAÇÃO (%)
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QUADRO 5
Demostração do Plano de Gestão
Administrativa
(valores em milhares de reais)

1.451A - FUNDO ADMINISTRATIVO
DO EXERCÍCIO ANTERIOR 

1.188 22%

11.589 1. Custeio da Gestão
Administrativa  

9.033 28%

10.830 Custeio Administrativo dos 
Investimentos 8.667 25%

409Resultado Positivo dos
Investimentos

286 43%

11.589 1.1. Receitas 9.033 28%

350Outras Receitas 80 338%

 (10.585)2. Despesas
Administrativas (8.770) -21%

(3.207)Pessoal e encargos (2.484) -29%

(98)Treinamentos/Congressos 
e Seminários

(56) -75%

(5.490)2.1 Administração 
Previdencial (4.835) -14%

(14)Viagens e estadias (24) 42%

(735)Serviços de terceiros (1.157) 36%

(1.046)Despesas Gerais (827) -26%

(13)Depreciações e amortizações (14) 7%

(377) Tributos (273) -38%

2015 2014 VARIAÇÃO (%)
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(3.245)Pessoal e encargos (2.212) -47%

(98)Treinamentos/Congressos 
e Seminários

(53) -85%

(5.095)2.2. Administração dos 
Investimentos (3.935) -29%

(8)Viagens e estadias (14) 43%

(763)Serviços de terceiros (748) -2%

(809)Despesas Gerais (626) -29%

(13)Depreciações e amortizações (14) 14%

(159) Tributos (268) 41 %

1.0044. Sobra/Insuficiência da 
Gestão Administrativa 263 282%

1.004
5. Constituição/Reversão do 

Fundo Administrativo (4) 263 282%

2.455B. FUNDO ADMINISTRATIVO DO 
EXERCÍCIO ATUAL (A+5) 

1.451 69%

As notas explicativas da Administração são partes integrantes das demonstrações contábeis.

2015 2014 VARIAÇÃO (%)
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QUADRO 6

Demostração das Provisões Técnicas
Plano Odeprev de Renda Mensal
(valores em milhares de reais)

2.375.477PATRIMÔNIO DE COBERTURA 
DO PLANO (1+3+4) 

1.981.351 20%

2.373.533    1. Provisões Matemáticas  1.980.263 20%

81.711 Contribuição Definida 46.755 75%

81.711  1.1 Benefícios Concedidos 46.755 75%

664.080 Saldo de Contas -
parcela patrocinadores 543.718 22%

2.291.822  1.2 Benefícios a Conceder 1.933.508 19%

1.627.742 Saldo de Contas - parcela 
participantes 1.389.790 17%

453.Fundos 27 67%

453.2 Fundos de Investimentos 
Gestão Previdencial 27 67%

1.8994. Exigível Operacional 1.061 79%

1.8594.1 Gestão Previdencial 1.033 80%

404.2 Investimentos - Gestão 
Previdencial 28 43%

As notas explicativas da Administração são partes integrantes das demonstrações contábeis.

2015 2014 VARIAÇÃO (%)
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2015 2014

17.095ATIVOS 17.900

20.325Total 20.716

2.623BPD 2.242

85AUTOPATROCINADOS 74

522OUTROS 500
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1. CONTEXTO OPERACIONAL

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 a totalidade de 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 2015, a Entidade possui um total de 20.325 (vinte mil trezentos e vinte 
e cinco) Participantes (20.716 em 2014), sendo:
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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.

2. PLANOS PREVIDENCIAL E ADMNISTRATIVO

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. 

3. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 
E PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

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, especificamente a Resolução CNPC nº 8, de 31 de outubro de 2011 (alterada 
pela Resolução CNPC nº 12, de 19 de agosto de 2013 e pela Resolução MPS/CNPC nº 16, de 19 de novembro 
de 2014), a Instrução SPC nº 34, de 24 de setembro de 2009 (alterada pela Instrução nº 25, de 17 de 
dezembro de 2015) e 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 – EFPCs refletem o ciclo operacional de 
longo prazo das suas atividades, de forma que a apresentação de ativos e passivos, observadas as gestões 
previdencial, assistencial e administrativa e o fluxo dos investimentos, proporcionem informações mais 
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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.

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 2015 e de 2014, 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. 

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.

Conforme determinado pela Instrução PREVIC nº 06, de 13 de novembro de 2013, a partir do exercício de 
2013, a Entidade passou a apresentar a Demonstração das Provisões Técnicas do Plano de Benefícios 
(DPT) em substituição à Demonstração das Obrigações Atuariais do Plano de Benefício (DOAP).
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As avaliações das contingências, ativas ou passivas, estão sob patrocínio da Cavezzale Advogados 
Associados, Mota Fonseca Advogados, Reis, Torres e Florêncio Advocacia 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 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 2015 e de 2014, a Odebrecht Previdência possuía em sua carteira apenas títulos 
para negociação, conforme nota explicativa nº 6.



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 renda, de acordo com a opção efetuada pelo participante.

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 nº08, de 31 de outubro de 2011 e Instrução SPC nº 34, de 24 de setembro de 
2009.

29



10%MÓVEIS E UTENSÍLIOS

Descrição Taxa Anual

20%HARDWARE

20%SOFTWARE

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.
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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.

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, onde 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 
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.

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.
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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 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.
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CONTRIBUIÇÕES DO MÊS

19.847 535

2015 2014

5.264Patrocinadores* 535

14.583Participantes* 0

0Autopatrocinados 0

OUTROS RECURSOS A RECEBER

0Portabilidade 0

OUTROS REALIZÁVEIS

68Pessoa jurídica 197

0 0

63 197

19.910Total do Realizável da 
Gestão Previdencial 732

2015

2015

2014

2014

4. GESTÃO PREVIDENCIAL
É composto pelos seguintes grupos de contas, cujos saldos são apresentados a seguir:

*A partir de Junho/2015, o recebimento das contribuições de Participantes e as contrapartidas da 
patrocinadora tiveram ajustes no prazo de repasse para entidade, tendo como prazo o 3º dia útil do 
mês subsequente à arrecadação, portanto, gerando um “Contas a receber” da arrecadação.
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RESPONSABILIDADE
DE EMPREGADOS

105 41

2015 2014

105Adiantamento de férias 
empregados

41

RESPONSABILIDADE
DE TERCEIROS

6Reembolso de Terceiros 0

5Outros realizáveis 5

74 68

185Total do Realizável da 
Gestão Administrativa 115

68Despesas antecipadas 68

1Tributos a compensar 1

2015 2014

Os saldos apresentados estão relacionados com adiantamento de férias, reembolso de 
terceiros, despesas antecipadas, dentre outros.

5. GESTÃO ADMINISTRATIVA
É composto pelos seguintes grupos de contas, cujos saldos são apresentados a seguir:
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RENDA FIXA - FUNDOS
DE INVESTIMENTOS

2.069.900 Total 1.766.952 

2015 2014

11.933 ITAU HEDGE PLUS MULT FICFI 11.046 

160.369 ODP F3 ICP FI MULT CRED PRIV 120.755 

524.287 ODP BNP PARIBAS FI RF 452.808 

647.438 ODP SANTANDER FI RF 529.865 

92.404 ODP F3 RETORNO ABSOLUT 
FICFI MULT CP 99.623 

545.285 ODP SULAMERICA FI RF 452.791 

16.367 ITAU FOF RPI RETORNO TOTAL 
MULT FICFI 36.235 

71.817 ODP VALORA COMPASS FI MULT 
CRED PRIV 63.828 

18.529Total 16.402 

124.088 Total 65.464

MULTIMERCADO - FUNDOS
DE INVESTIMENTOS 2015 2014

 104.245 ODP F3 ILP FI MULT CRED PRIV 47.594 

19.842 ODP F3 RET AB PLUS FICFI MULT 
CRED PRIV 17.870 

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

IMOBILIÁRIO - FUNDOS
DE INVESTIMENTOS 2015 2014

18.529 
VINCI FI RF IMOBILIARIO CRED 
PRIV 16.402 

PLANO DE BENEFÍCIOS
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RENDA VARIÁVEL - FUNDOS
DE INVESTIMENTOS

119.801Total 118.704

2015 2014

119.801 ODP F3 FICFI MULT 118.704 

16.612Total 8.623

FIP - FUNDOS DE
INVESTIMENTOS 2015 2014

3.853
HAMILTON LANE FICFI
PARTICIPACOES 2.058 

12.759FIP LACAN FLORESTAL 6.565

RENDA FIXA - FUNDOS
DE INVESTIMENTOS 2015 2014

4.315BRADESCO FI REF DI FEDERAL 
EXTRA

2.824

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.

PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
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VENCIMENTO

TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO ATÉ
01 ANO

DE 01 A
05 ANOS

A PARTIR DE
05 ANOS

0 13.456 14.398Debêntures

TOTAL

27.854

2015

218.207 371.051 120.092Deposito a Prazo e Letra 
Financeira

709.350

2.739 0 0Certificado de Deposito 
Bancário

2.739

1.010 438.990 186.194Títulos públicos - LFT 626.194

37.370 100.143 0Títulos públicos - LTN 137.513

0 22.223 0Títulos públicos - NTNB 22.223

0 7.929 177Títulos públicos - NTNF 8.106

323.290 0 0Operações compromissadas 323.290

0 -33 0Futuros -33

216.841 0 0Fundos 216.841

4.832 0 0Valores a receber 4.832

-3.276 0 0Valores a pagar -3.276

41 0 0Saldo em Caixa 41

-5.774 0 0Cotas a resgatar -5.774

795.280 953.759 320.861Total 2.069.900

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, e mercado dos fundos de investimento exclusivos da Odebrecht Previdência:

PLANO DE BENEFÍCIOS – RENDA FIXA

PLANO DE BENEFÍCIOS - CD
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VENCIMENTO

TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO ATÉ
01 ANO

DE 01 A
05 ANOS

A PARTIR DE
05 ANOS

38.453 0 0Papéis - ações

TOTAL

38.453

2015

14 0 0Caixa 14

2.486 0 0Operações compromissadas 2.486

65.885 0 0Fundos 65.885

0 239 0Debêntures 239

0 0 0Futuros 0

439 4.302 7.800Títulos públicos - LFT 12.542

368 281 0Títulos públicos - LTN 650

-1.316 0 0Valores a pagar -1.316

7.642 0 0Valores a receber 7.642

104 0 0Opções de Ações 104

-6.896 0 0Cotas a resgatar -6.896

0 0 0Cotas a emitir 0

107.179 4.822 7.800Total 119.801

PLANO DE BENEFÍCIOS – RENDA VARIÁVEL

VENCIMENTO

TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO ATÉ
01 ANO

DE 01 A
05 ANOS

A PARTIR DE
05 ANOS

0 3.988 0Títulos públicos - LTN

TOTAL

3.988

2015

0 13.513 82.931Títulos públicos - NTNB 96.445

787 0 0Operações compromissadas 787

0 -3 0Futuros -3

22.865 0 0Fundos 22.865

10 0 0Valores a receber 10

-3 0 0Valores a pagar -3

23.658 17.498 82.931Total 124.088

PLANO DE BENEFÍCIOS – MULTIMERCADO
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VENCIMENTO

TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO ATÉ
01 ANO

DE 01 A
05 ANOS

A PARTIR DE
05 ANOS

0 4.142 6.663Debêntures

TOTAL

10.805

2015

0 3.274 1.676Deposito a Prazo | Letra Financeira 4.950

2.789 0 0Fundos 2.789

-16 0 0Valores a pagar -16

1 0 0Saldo em Caixa 1

2.774 7.416 8.339Total 18.529 

PLANO DE BENEFÍCIOS – IMOBILIÁRIO

16.612Total

TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO 2015

3.853Cotas de fundos de investimento em Participações

12.759Participações em ações de companhias fechadas

PLANO DE BENEFÍCIOS – FIP

2.348.820TOTAL PLANO CD

VENCIMENTO

TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO ATÉ
01 ANO

DE 01 A
05 ANOS

A PARTIR DE
05 ANOS

0 797 1.386Títulos públicos - LFT

TOTAL

2.184

2015

2.132 0 0Operações compromissadas 2.132

0 0 0Valores a receber 0

-1 0 0Valores a pagar -1

0 0 0Saldo em Caixa 0

2.131 797 1.386Total 4.315

4.315TOTAL PLANO PGA

0 0 0Valores a receber 0
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Possui a seguinte composição em 31 de dezembro de 2015 e 2014:

2015 2014

7Benefícios a pagar 217

1.859 1.033

1.852Retenções a recolher sobre
Resgate e Benefícios 816

-Recursos antecipados -

0Outras exigibilidades -

-
Valores devidos a participantes
e assistidos -

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

66
IRRF, PIS, COFINS, CSL Retidos
a Recolher 112

2.208 1.592

1.843Remuneração de Colaboradores 
e Encargos 1.144

80Provisão de TAFIC 0

144Pessoa Jurídica 269

15Outros 27

8. EXIGÍVEL OPERACIONAL GESTÃO 
        ADMINISTRATIVA

60Provisão de PIS e COFINS 40

CONTAS A PAGAR 2015 2014

Os saldos apresentados estão relacionados com gratificação anual de colaboradores, provisão de 
férias, garantia de valores, valores devidos entre os planos, dentre outros.
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81.711Benefícios concedidos 46.755

2.373.533 1.980.263

2.291.822Benefícios a conceder 1.933.508

PROVISÕES MATEMÁTICAS 2015 2014

45Fundo de Investimentos 27

2.373.578 1.980.290

FUNDOS 2015 2014

TOTAL PLANO PREVIDENCIAL

2.457Fundo administrativo 1.451

2015 2014

2.457 1.451TOTAL DO PGA

PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

2.376.035 1.981.741TOTAL DO PATRIMÔNIO SOCIAL

9. 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 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 
2015 e de 2014. 

O saldo do patrimônio de cobertura do plano e dos fundos é resumido conforme segue:
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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 2015, expressa pela 
variação do valor da cota da Entidade, foi de 11,74%.

10. CONTINGÊNCIAS

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$ 3.807 (Três mil oitocentos e sete reais) 
para o qual a Entidade vem apresentando as defesas cabíveis e não espera perdas financeiras.
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