




Você está 
realmente

no controle
do seu 

Plano Vexty?
Cristiano Verardo

(Out/21)



Orientações gerais
• Perguntas podem ser enviadas por meio do chat, a qualquer 

momento, na barra superior da ferramenta Teams.

• Pode ser que nem todas as perguntas individuais possam ser 

respondidas durante o Webinar, mas tentaremos abordar a maior 

parte dos temas envolvidos nelas durante nossas respostas.

• Caso haja problema de conexão, não hesite em tentar um novo 

acesso. 

• Para ativar a funcionalidade de acessibilidade/legenda, clique na 

tecla “CC” na barra inferior da sua tela.

• Esse evento está sendo gravado e será disponibilizado 

posteriormente em nossos canais de comunicação.



Vamos começar por aqui!

Entrevista com 
Sr. Jeff Bezos, 

em 2000

Fonte: LinkedIn ou 
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6824351820564049920/

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6824351820564049920/
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6824351820564049920/


Alguns  destaques
(adaptado)

“O que você 
gostaria de ser ou 

fazer no futuro?”
Fonte: LinkedIn

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6824351820564049920/


“Veja bem... 
Qualquer coisa?

Explorar 
o espaço!”

Alguns  destaques
(adaptado)

Fonte: LinkedIn

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6824351820564049920/


“É algo 
complexo...”

Alguns  destaques
(adaptado)

Fonte: LinkedIn

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6824351820564049920/


“Não tenho 
muita esperança 
que é possível...”

Alguns  destaques
(adaptado)

Fonte: LinkedIn

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6824351820564049920/


“Fale-me mais 
sobre esse 

negócio 
impossível...”

Alguns  destaques
(adaptado)

Fonte: LinkedIn

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6824351820564049920/


“A imagem que eu 
tenho disso é...”

Alguns  destaques
(adaptado)

Fonte: LinkedIn

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6824351820564049920/


“Como eu já disse, 
é algo complexo...”

Alguns  destaques
(adaptado)

Fonte: LinkedIn

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6824351820564049920/


“Vamos lá, se você 
colocar alguma 

inteligência e 
esforço nisso você 

vai dar um jeito!”

Alguns  destaques
(adaptado)

Fonte: LinkedIn

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6824351820564049920/


“Quem sabe se em 
20 anos as coisas 

facilitam...”

Alguns  destaques
(adaptado)

Fonte: LinkedIn

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6824351820564049920/


“E olhe só, já há 
muitos avanços em 

relação ao passado...”
Fonte: LinkedIn

Alguns  destaques
(adaptado)

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6824351820564049920/


Meus destaques



Meus destaques



Meus destaques



Meus destaques



Meus destaques



O Jeff Bezos atingiu um 
sonho de 20 (ou +) anos! 

Ele chegou
no espaço!



E onde essa conversa 
aqui vai dar?



Vai dar no seu 
planejamento de 

pós-carreira!



Há semelhanças muito 
interessantes entre uma 

viagem ao espaço e a 
construção de patrimônio 

para o pós-carreira.



Iniciando 
contagem 

regressiva...





Oliver, 
18 anos

Wally, 
82 anos

Fonte: IstoÉ Dinheiro

https://www.istoedinheiro.com.br/guinness-blue-origin-bateu-quatro-recordes-no-primeiro-voo-ao-espaco/


Um projeto de previdência 
é para todas as idades!





Com que nave
eu vou?



Com um ótimo plano de previdência 
com contrapartida da empresa 

(como o Plano Vexty, claro)

Uma adequada 
carteira de ações

Imóveis 
(aluguéis)

INSS
Carreira 

longa

Negócio(s) 
próprio(s)

Uma vida financeira 
regrada

Seguros
Outros produtos 

de previdência

E também...





Não deixe seu 
foguete à deriva.

Assuma o controle

Plano 
Vexty



“Potência não é nada 
sem controle”





De olho no 
combustível.

% de 
contribuição

Contrapartida 
Mensal

Rentabilidade 
do Perfil de 

Investimento Contrapartida 
Anual No nível e na 

qualidade!





“...e olharia 
algumas coisas.”

Fonte: LinkedIn

Alguns  destaques
(adaptado)

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6824351820564049920/


De olho no 
destino final

Qual sua expectativa 
de Renda Mensal?

Pós-carreira







E a distância 
da viagem?

Perfil de 
investimento 

adequado

Tá perto?
Tá longe?





Um projeto de previdência exige 

planejamento,
ação e 

acompanhamento!



“Botão” do 
% de contribuição

“Botão” do 
Perfil de 

Investimento

“Botão” de 
“começar”

(adesão)

“Instruções de 
voo” pela Lâmina, 

Newsletter..

“Impulso extra 
da base” pela 

Contrapartida 
Mensal e Anual

“Distância até o 
destino” (pós-carreira)

“Painel de 
acompanhamento” da 
Área Restrita e do App



Zero...





Recalcule
(constantemente) 
a rota da sua viagem. 

SRF



Simulador de 

Renda 

Futura 



Login

www.vexty.com.br



CPF e 
senha

www.vexty.com.br



Login

Simulador de 
Renda Futura

Menu de 
Serviços

Simulações e 
Solicitações



Mais de 45.000 
simulações!!!

E você ainda não?





Agora é simular...

Confirme a leitura das 
orientações iniciais



Agora é simular...

Defina expectativa para 
final de uso dos recursos

Defina expectativa para 
início de uso dos recursos

“Erika James” é nossa 
“usuária fictícia”



Agora é simular...

Dado já vem preenchido 
mas pode ser alterado!

Expectativa obtida junto a 
equipes de P&O e RH



Agora é simular...

Defina suas 
expectativas



Agora é simular...

Ajustes os 
últimos 

detalhes!



Agora é simular...

Uma 
“olhada no 

futuro”



E falando em 
recalcular sempre...

Fonte: Seu dinheiro

https://www.seudinheiro.com/2021/economia/jeff-bezos-capitao-kirk-espaco/


Fonte: Google Imagens

Tenhamos todos uma 
vida longa e próspera e...

https://www.google.com/search?q=spock+vida+longa+e+prospera&rlz=1C1GCEU_pt-BRBR886BR886&sxsrf=AOaemvK356xRM2JUSOPtT-y2qnH3Grvu_w:1634301822151&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=fvlv_ohAN9yvmM%252CzEkhuRWAN9TOpM%252C_%253BEZkl3FMZGHx-IM%252CBiFMVe1Qw8pl7M%252C_%253Bpf3HWGfYt-ezmM%252C2YknnCjKhxNQzM%252C_%253Bm6jSG3Mpjge1nM%252CbODeBn9037UTJM%252C_%253BnhOWYYvltsA0VM%252CJAHgyocKobfjdM%252C_%253BB270WuUuoNC3yM%252CDIosu0DMc0sStM%252C_%253BZwUeAx7O4Y2HRM%252C3gOOn3Q9GeU8RM%252C_%253BonZ6d0cx--Jl0M%252C2fWT-DrbancboM%252C_%253Bfv8Sjc9CbO7O3M%252CQc7Rc-NjZ9AVDM%252C_%253BLja6HD0TgIoosM%252CaBvOHzvByWZVoM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kRwsOBPRCF6VbOACDysw4phyfgrrg&sa=X&ved=2ahUKEwj_-8HcuMzzAhV8FLkGHWX0A9AQ9QF6BAgKEAE#imgrc=m6jSG3Mpjge1nM


Pra você estar
no controle.

Vexty. 
Com certeza. 


