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Estarão conosco...
Conversa com a Vexty 



 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.
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Orientações gerais
Conversa com a Vexty 

Preparem 

seus 

smartphones



Destaques 2021



Destaques 2021

Conversa com a Vexty

Só lembrando... ficou tudo registrado em nossa newsletter mensal, a Fique Por Dentro!

Está lá no nosso website!



Destaques 2021

Conversa com a Vexty

E também bem resumido e amplamente divulgado em nosso vídeo de final de ano!

 Sessão Vídeos e Apresentações do website.

 LinkedIn, Instagram e Facebook da Vexty.



Destaques 2021

Conversa com a Vexty

Importante processo de revisão 
estratégica  (perpetuidade do plano 

e da Entidade, base para ações)
Ano de muitas 
realizações e 
aprendizados



Razão de Existir
Apoiamos pessoas,
por meio de soluções de previdência, 
na conquista de qualidade de vida e 
de bem-estar hoje e amanhã, 
em parceria com as Patrocinadoras e 
Instituidoras. 



Destaques 2021

Conversa com a Vexty

Lives, newsletters e encontros sobre 
educação financeira e previdenciária 
com Integrantes das Patrocinadoras

Mudanças relevantes em nossa 
macroestrutura



Destaques 2021

Conversa com a Vexty

Recertificação das
ISO 9.001 e 37.001 

Great Place to Work 
(segundo ano consecutivo)



Destaques 2021

Conversa com a Vexty

Aperfeiçoamento das práticas de 
prevenção à lavagem de dinheiro e 

financiamento ao terrorismo

Aperfeiçoamento do 
planejamento financeiro e 

constituição do fundo de contingência



Destaques 2021

Conversa com a Vexty

Perfis de Investimentos respondendo bem ao ambiente turbulento

• Mercado financeiro bastante volátil, com acentuado
aumento da percepção do risco Brasil.

• Foco no longo prazo com confiança na gestão dos
investimentos aqui na Vexty.

• Importância de estar no Perfil recomendado para
possibilitar a construção do patrimônio esperado.



Resultado dos
Investimentos

Ano de 2021



Principais fatores que ditaram o ritmo dos mercados em 2021
Cenário Político-Econômico

 Avanço da vacinação contra Covid-19

 Arrefecimento da Pandemia vs Surgimento de Variantes

 Importante crescimento do PIB em 2021 (projetado em 

4,5%), mas revisão para baixo das expectativas para 

2022 (de 3,4% no início de 2021 para 0,29% atual)

 Pressão inflacionária (IPCA 2021 em 10,06% e esperado 

acima de 5% para 2022) 

 Alta dos juros (que ainda não acabou e deve atingir 12%)

 Panorama fiscal e Aumento do Teto de Gastos

 Instabilidade no ambiente político-institucional

 Desaceleração das discussões sobre reformas estruturais

 Saída da crise após relevantes estímulos fiscais e 

econômicos, que estão sendo retirados aos poucos

 Avanço da vacinação e novas Cepas do Covid-19

 Crescimento da atividade econômica dos principais países 

em 2021 vs patamar de avanço para os próximos anos

 Ritmo de desaceleração do crescimento chinês 

 Inflação em níveis elevados

 Aumento dos juros, especialmente EUA (em breve 

conforme expectativa do mercado)

 Default da construtora chinesa Evergrande e potenciais 

novos casos (crise sistêmica?)



Em 2021
Resultados dos Investimentos

 7 das 8 Classes de Ativos superaram seus benchmarks
 6 das 8 classes em campo positivo, apesar do cenário turbulento

Classes de Ativos são 
categorias de 

investimentos, 
definidas na Política 
de Investimentos da 

Vexty

Combinações 
estruturadas entre as 

Classes de Ativos 
formam os Perfis de 

Investimento

5,8% 6,2%

-2,3%

5,2%

-16,9%

19,0%

6,4%

37,6%

4,4%

-1,7%
-6,6%

0,5%

-11,9%

7,4%

-1,3%

-11,9%

Renda Fixa
Curto Prazo

Renda Fixa
Global com

Hedge

Inflação Multimercado Renda
Variável

Global Ilíquidos
- Yield

Ilíquidos
- Growth

Classes de Ativos | Variação em 2021 (Acumulado)

Classes de Ativos Benchmarks

Os benchmarks são: 
- CDI (RFCP) - Barclays Gbl Agg (RFGH)
- IMA-B 5+ (Inflação) - IFMM-A (Multimercado) 
- Ibovespa (RV e Growth) - Dólar (Global) 
- IMA-B (Yield)



Em 2021
Resultados dos Investimentos

 Excelente desempenho do Perfil Curto Prazo (atingindo o equivalente a 115% do CDI)
 Perfis mais longos resistindo bem a queda do Ibovespa

O principal objetivo 
de cada Perfil é 
possibilitar retornos
convergentes as 
expectativas no 
horizonte de tempo 
adequado para cada 
um deles

5,0%
2,7%

0,3% 0,3%

-1,7% -2,7% -3,6%
-5,0% -5,2% -5,6%

4,4%

-11,9%

-1,3%

Curto
Prazo

Perfil
2025

Perfil
2030

Perfil
2035

Perfil
2040

Perfil
2045

Perfil
2050

Perfil
2055

Perfil
2060

Perfil
2065

CDI IBOV IMA-B

Perfis | Rentabilidade Líquida* em 2021 (Acumulado)
* Considera dedução das despesas 
de custeio e o resultado dos 
empréstimos dos Participantes.



CP

25
30 35

40
45

50
55

65
60

Perfis Vexty
Fundos Renda Fixa
Multimercados
Balanceados
Fundos Ações

Legenda

 Amostra: Planos PGBL/VGBL, Perfis ou Fundos
 +40 gestoras (Vexty, BRAM, Itaú, AZ Quest, BB, 

BrasilPrev, BTG, XP, Verde, Safra, Sulamérica, Kinea, 
JGP, Icatu, Adam, entre outras)

 4 Estratégias

Como foi a performance dos Perfis da Vexty
frente ao Mercado de Planos e Fundos?

Em 2021
+

+-



Desde o início da atual composição dos Perfis – Jan/20
Resultados dos Investimentos

Desempenho dos Perfis mais curtos acima do CDI
 Perfis mais longos respondendo bem, mesmo com queda do Ibovespa

7,6% 8,0%
6,1% 5,6%

3,3% 2,1%
0,7%

-1,0% -1,6% -0,9%

7,3%

-9,4%

5,1%

Curto
Prazo

Perfil
2025

Perfil
2030

Perfil
2035

Perfil
2040

Perfil
2045

Perfil
2050

Perfil
2055

Perfil
2060

Perfil
2065

CDI IBOV IMA-B

Perfis | Rentabilidade Líquida desde janeiro de 2020 (Acumulado) * * Considera dedução das despesas 
de custeio e o resultado dos 
empréstimos dos Participantes.



Desde Mai/14
Resultados dos Investimentos

 Performance consistente no longo prazo

Resultado da boa gestão 
com foco nos objetivos de 
cada Perfil

Perfil Curto Prazo = 
Segurança, Menor 
Volatilidade

Perfis Data-Alvo = 
Construção de 
Patrimônio, Maior 
Volatilidade

84,6%
99,0%

113,0%

55,9%

84,4%
95,6% 99,5% 102,2%

145,0%

Curto
Prazo

Perfil
2025

Perfil
2030

IPCA CDI IFMM IGP-M IBOV IMA-B

Perfis | Rentabilidade Líquida desde maio de 2014 (Acumulado) * * Considera dedução das despesas 
de custeio e o resultado dos 
empréstimos dos Participantes.



Qual a chance de acertar os melhores investimentos do ano?

 Mapeamos 12 tipos de potenciais investimentos anualmente desde 2010:

• Ações no Brasil
• Ações de SmallCaps no Brasil
• Ações nos Mercados Emergentes
• Ações no Mundo
• CDI
• Títulos Públicos atrelados à Inflação
• Títulos Públicos prefixados
• Investimentos em Debêntures
• FI Imobiliário
• Dólar
• Fundos Multimercado
• Ouro

 Classificamos cada investimento do mais rentável ao menos rentável em cada ano

 Indicamos a variação do IPCA em cada ano

Breve estudo



Ranking dos investimentos nos últimos 12 anos (rentabilidade anual)

Ter uma carteira 
diversificada acaba 

sendo a melhor 
forma de mitigar o 

comportamento 
volátil dos mercados

 2021: quase todos 
os investimentos 

perderam do IPCA

 Em 2020 e 2021 o 
IPCA foi superior 

ao CDI (taxa de 
juros reais 
negativos)



Atualização da Política de Investimentos
Gestão dos Investimentos na Vexty

A Política de Investimentos para o período 2022-2026 já 
está disponível em nosso website.

Nela é possível observar, entre outros pontos:

 Cenário Econômico esperado para 2022

 Projeção dos principais indicadores econômicos para o período

 Alocação Estratégica dos Perfis em cada Classe de Ativo

 Ativos elegíveis em cada Classe de Ativo

 Limites Prudenciais

 Principais diretrizes de investimentos



Cenário Econômico esperado para 2022
Gestão dos Investimentos na Vexty

Eleições no Brasil
 Paralização da “agenda 

produtiva”
 Volatilidade no mercado
 Solução para crise fiscal

Cenário Externo
 Reversão de estímulos fiscais e 

monetários pelas principais 
economias mundiais

 Menor crescimento mundial
 Alta dos juros nos EUA

Covid-19
 Avanço da vacinação
 Arrefecimento da 

Pandemia vs surgimento 
de novas cepas

Macroeconomia
 Juros em alta
 Inflação persistente
 Crescimento baixo ou até 

queda do PIB
 Queda da confiança dos 

agentes econômicos  



Alocação Estratégica dos Perfis em cada Classe de Ativo
Gestão dos Investimentos na Vexty

Os Perfis de Investimento 
já trazem a pretendida 
diversificação com redução 
anual e automática do 
nível de exposição à 
volatilidade de mercado VOLATILIDADE MAIORMENOR

 Inclusão de BDRs de ETFs
como ativo elegível de 
alocação 

 Ampliação do espaço 
disponível para 
investimento no exterior

 Ampliação dos limites de 
alocação tática 
(movimentos de curto 
prazo)



Conversa com a Vexty
Pergunta antecipada

“Sobre investimentos, ampliar ou fazer a previdência privada é mais 
vantajoso do que investir na Selic ou outros?” 

Luciano - Participante Ativo, Atvos



Conversa com a Vexty

“Vocês compram títulos do governo? Se sim, seguram ate o vencimento?”

Guilherme - Participante Ativo, Braskem 

Pergunta antecipada



Conversa com a Vexty

“Gostaria de saber por que não é possível alterar perfil de investimento a 
qualquer momento, e sim somente uma vez no ano?”

Joander - Participante Ativo, Atvos

Pergunta antecipada



Com qual periodicidade você acompanha o desempenho 
dos seus investimentos na Vexty?

https://www.menti.com/jkcetxjmtr
Código: 7511 3404

https://www.menti.com/jkcetxjmtr


Empréstimo 
Consciente



Empréstimo Consciente

Conversa com a Vexty

 Vale lembrar que Participantes Ativos e Assistidos do Plano Vexty podem contar com o Empréstimo

Consciente...



Empréstimo Consciente

Conversa com a Vexty

 Participantes Ativos: empréstimo com valor-limite de até 50% do atual Saldo de Conta* no Plano Vexty.

 Assistidos: empréstimo com valor-limite de até 30% sobre o valor atual do Saldo de Conta* no Plano Vexty.

*O valor da parcela deverá respeitar a margem consignável, prevista em lei, para desconto em folha.

1,29% a.m.

1,33% a.m.

1,38% a.m.

1,46% a.m.



www.vexty.com.br
Empréstimo Consciente
Conversa com a Vexty 

Login



CPF e senha

Empréstimo Consciente
Conversa com a Vexty 



Empréstimo Consciente
Conversa com a Vexty 

Empréstimo

Opções

Menu de Serviços



Empréstimo Consciente
Conversa com a Vexty 

Aí é só simular...



Empréstimo Consciente
Conversa com a Vexty 

...e contratar.



Empréstimo Consciente
Conversa com a Vexty 

Mas atenção...
 Isso não é um incentivo ou sugestão para você pegar um empréstimo!

 Isso é uma informação de alternativa.

 Antes de tomar essa decisão, converse em casa, faça contas, avalie todas as alternativas!

 E sempre que possível, fique atento e participe das oportunidades de educação financeira, tanto as que

a Vexty e sua empresa promovem no seu ambiente de trabalho (em 2021 foram várias) como as diversas

que há por aí, divulgadas pelo Instagram, Facebook, YouTube, jornal, revista etc.

 Educação financeira “salva”!



Para te apoiar em todos os momentos.



Conversa com a Vexty

“Empréstimo consciente, quando usar?

Qual o tempo para o $$$ cair na conta do beneficiário?

Qual a carência para o pagamento da 1ª parcela?

É possível alongar/renegociar o prazo do parcelamento?”

Luciano - Participante Ativo, Atvos

Pergunta antecipada



https://www.menti.com/jkcetxjmtr
Código: 7511 3404

Você já conhecia o Empréstimo Consciente 
da Vexty?

https://www.menti.com/jkcetxjmtr


Recadastramento 
Semestral Obrigatório



Recadastramento semestral obrigatório

Conversa com a Vexty

A partir de 2022, você precisará 

confirmar ou atualizar 

seu cadastro. 

Isso acontecerá por meio da área 

restrita do website da Vexty e terá 

início no mês do seu aniversário.

 Saiu na última news!!! Está valendo!



Recadastramento semestral obrigatório

Conversa com a Vexty

A atualização será obrigatória para que você possa seguir navegando em sua página. 
A partir daí, essa tela será exibida novamente sempre que sua última atualização completar seis meses.

Após login na área restrita do website, uma 
tela solicitará que atualize seu cadastro. 



Recadastramento semestral obrigatório

Conversa com a Vexty

Após realizar as atualizações, o website pedirá que 
confirme seu telefone celular e/ou e-mail para 

recebimento do código de autenticação da alteração. 



Recadastramento semestral obrigatório

Conversa com a Vexty

Por fim, será exibida uma tela para 
preenchimento do código disponibilizado 

por SMS ou e-mail.



O que esperar da Vexty 
em 2022



Cenário Econômico esperado para 2022
Gestão dos Investimentos na Vexty

Eleições no Brasil
 Paralização da “agenda 

produtiva”
 Volatilidade no mercado
 Solução para crise fiscal

Cenário Externo
 Reversão de estímulos fiscais e 

monetários pelas principais 
economias mundiais

 Menor crescimento mundial
 Alta dos juros nos EUA

Covid-19
 Avanço da vacinação
 Arrefecimento da 

Pandemia vs surgimento 
de novas cepas

Macroeconomia
 Juros em alta
 Inflação persistente
 Crescimento baixo ou até 

queda do PIB
 Queda da confiança dos 

agentes econômicos  



O que esperar da Vexty em 2022

Conversa com a Vexty

Participantes: a equipe da Vexty, os conselheiros, 

consultores independentes e especialistas no 

segmento da Previdência Fechada brasileira.

Resultado: 
• Alinhamento da equipe

• Uniformização do conhecimento e alinhamento com o Conselho
• Planos de ação

• 8 principais pilares de atuação em 2022
• Base para elaboração do PA 2022

Muita análise e discussão sobre as incertezas do 

cenário e os principais desafios e demandas para 

o setor. 



Conversa com a Vexty

OPERAÇÃO DE 
INVESTIMENTOS

Melhor retorno 
adequado ao risco e 
liquidez necessária, 
custeio competitivo, 

transparência, 
segurança, e
legalidade.

O que esperar da Vexty em 2022

OPERAÇÕES 
PREVIDENCIÁRIAS

Operação segura e 
eficiente, 

sinergia com os demais 
processos da Entidade, e 
foco na experiência dos 

segmentos da Vexty.

GOVERNANÇA E 
CONFORMIDADE

Governança eficaz, 
organizada,

em conformidade com as 
legislações, 

alinhada às melhores 
práticas, e 

pautada na ética, 
integridade e 
transparência.

ORGANIZAÇÃO

Estrutura segura e 
eficiente, 

estratégias alinhadas, 
equipes com visão do 

todo,
aperfeiçoamento 

contínuo, 
melhores práticas do 

mercado, e 
aumento da 

competitividade.



Conversa com a Vexty

CULTURA

Eficiência, 
inovação, 

transparência, 
conformidade e

zelo com os Participantes 
e Patrocinadoras.

PESSOAS

Alinhamento à cultura da 
Vexty,

capacitações adequadas, 
visão do todo, feedback 

contínuo, e 
desenvolvimento 

planejado.

ATUAÇÃO 
MERCADOLÓGICA

Aprofundamento de 
conhecimento dos 

segmentos para oferecer 
melhores soluções.

O que esperar da Vexty em 2022

TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO

Desenvolvimento de 
conjunto das soluções 
tecnológicas da Vexty, 
aumento da eficiência, 
sinergia e segurança.



Para tomar a melhor decisão para seu patrimônio.



Dúvidas?



Conversa com a Vexty

“Qual o impacto sobre a Vexty da Novonor vender sua participação na 
Braskem?”

Hildebrando - Participante Ativo, Braskem

Pergunta antecipada



Dúvidas?



57

Até breve ;)
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