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 Orientações gerais

 Abertura

 Cenário econômico e impactos no mercado financeiro, com convidado da F3 Capital

 Desempenho dos investimentos do 1º trimestre 2022

 Relatório Anual 2021

 Imposto de Renda e Incentivo Fiscal

 Retorno ao escritório

 Dúvidas

 Encerramento

Agenda
Conversa com a Vexty 



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.

Orientações gerais
Conversa com a Vexty 



Abertura



Demonstrações Financeiras 2021 auditadas pela KPMG
Conversa com a Vexty 

Imagem do Relatório da Auditoria
(disponível no RAI 2022) 

Imagem do Ata do CD (disponível no RAI 2022) 



Relatório Anual 2021
Conversa com a Vexty 

Imagem do Ata do CD (disponível no RAI 2022) 



Cenário econômico e 
impactos no mercado financeiro



Cenário Econômico esperado para 2022
Gestão dos Investimentos na Vexty

Eleições no Brasil
 Paralização da “agenda 

produtiva”
 Volatilidade no mercado
 Solução para crise fiscal
 Dificuldade 3ª Via

Cenário Externo
 Reversão de estímulos fiscais e 

monetários pelas principais 
economias mundiais

 Menor crescimento mundial
 Alta dos juros nos EUA
 Guerra Rússia e Ucrânia

Covid-19
 Avanço da vacinação
 Arrefecimento da 

Pandemia vs surgimento 
de novas cepas

 Lockdown na China

Macroeconomia
 Juros em alta
 Inflação persistente
 Crescimento baixo ou até 

queda do PIB
 Queda da confiança dos 

agentes econômicos  



Adauto Martins

Cenário econômico e impactos no mercado financeiro
Conversa com a Vexty 

Sócio-Diretor da F3 Capital, 

possui mais de 31 anos de experiência.

Foi Sócio- Fundador da NEO Investimentos (gestora 

de recursos com mais de 17 anos de atuação no 

mercado brasileiro), trabalhou nos Bancos JPMorgan, 

Patrimônio e BMC.  

Bacharel em Administração de Empresas pela 

Fundação Getúlio Vargas – FGV.



APRESENTAÇÃO

Cenário
SÃO PAULO, ABRIL DE 2022



Agenda
• Fatores importantes na determinaçao do cenário

• Cenário Global

• Cenário Brasil

• Conclusão



Fatores Determinantes (Global)
• Volta da inflação no mundo

• Anos sucessivos de estímulos monetários

• Economia americana aquecida

• Gargalos da cadeia de suprimentos devido à pandemia

• Reversão do processo de globalização das economias

• Eleição de governos que adotam o discursos protecionista (Trump, por exemplo)

• Revisão das cadeias de suprimentos (reduzir dependência de economias com regimes políticos e ou de mercado diferentes

do praticado no ocidente, China por exemplo)

• Guerra Rússia x Ucrânia

• Aumento do Juros básicos e redução dos estímulos monetários nos EUA

• Aumento do custo de oportunidade do dinheiro no mundo todo



INFLAÇÃO ANUALIZADA - EUA

Inflação atingiu maior nível desde 1985
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Fonte: https://www.bls.gov
Data: 20/04/2022



TAXA DE DESEMPREGO - EUA

Taxa de desemprego na mínima histórica

Fonte: https://www.bls.gov
Data: 20/04/2022
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TREASURY 10Y - EUA

Ainda podemos ver a taxa do 10Y subir mais devido à resiliencia da 
inflação

Fonte: https://www.bls.gov
Data: 20/04/2022
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Fatores Determinantes (Brasil)
• Bacen já está fazendo a lição de casa com relação à inflação, mas a inflação tem se mostrado mais resiliente que o esperado.

• Ponto de atenção para a necessidade de se ter que aumentar a taxa mais do que já está precificado pelo mercado

• Surpresas positivas

• Do lado fiscal: Arrecadação melhor do que se esperava possibilitará alguma flexibilidade fiscal nesse ano.

• Balança comercial: Inflação internacional ligada com o aumento das commodities: balança comercial brasileira favorecida.

• Governo federal – ano eleitoral! Muito difícil esperar disciplina de gastos além do que a lei eleitoral exige



DESEMPENHO DAS BOLSAS NO ANO (em Dólar)

Bovespa apresenta melhor desempenho no ano comparada aos outros 
emergentes e S&P

Fonte: bloomberg
Data: 22/04/2022
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DESEMPENHO DOS INDICADORES NO ANO

Real apresenta maior valorização no ano

Fonte: ComDinheiro
Data: 22/04/2022
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Conclusão
• No curto prazo:

• Aumento das incertezas faz com que diversificação seja a forma mais prudente de não somente proteger mas também de organizar o portfólio

para ganhar através da manutenção das posições de risco.

• Cenário político interno pode trazer bastante volatilidade com o processo eleitoral.

• No médio prazo:

• Brasil pode se privilegiar com investimentos internacionais buscando fontes de diversificação de fornecedores. Nossa economia e política

tendem a ser mais “ocidentais” e portanto se tornam mais estratégicas para EUA e Europa. A retomada de negociações de engajamento com os

blocos econômicos podem dar novo incentivo tanto em investimentos de infraestrutura como em investimentos diretos nas empresas

brasileiras.

• A curva de juros brasileira pode aumentar dependendo do tamanho do ajuste na curva americana (manutençao do nosso prêmio de risco)



Desempenho 
dos Investimentos

1º trimestre 2022



Alocação nas Classes de Ativos por Perfil| Base mar/22
Resultados dos Investimentos

À medida que a data-alvo do Perfil se aproxima, a parcela do patrimônio alocada em classes menos voláteis 
vai aumentando, enquanto as que possuem mais volatilidade vão diminuindo
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Ilíquidos Growth
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Global

Renda Variável

Multimercado

RF Juro Real (Inflação)

RF Global com Hedge

RF Curto Prazo

Ilíquidos Growth - - - 5% 5% 5% 5% 5% 5% 5%
Ilíquidos Yield 3% 3% 3% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2%
Global - 5% 10% 10% 10% 11% 13% 13% 13% 13%
Renda Variável - 9% 17% 22% 31% 35% 37% 41% 44% 46%
Multimercado - 6% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13%
RF Juro Real (Inflação) - 6% 13% 16% 18% 19% 19% 19% 19% 19%
RF Global com Hedge 8% 3% - - - - - - - -
RF Curto Prazo 90% 68% 44% 32% 21% 15% 10% 7% 4% 2%



Classes de Ativos | Em 2022 até mar/22
Resultados dos Investimentos

 2022: 6 das 8 Classes de Ativos superando seus respectivos benchmarks
Ativos locais em campo positivo vs investimento no exterior em queda no curto prazo 

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
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Variação em 2022 Classes de Ativos Benchmarks Os benchmarks são: 

- CDI (RFCP)
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- IMA-B 5+ (Inflação)
- IFMM-A (Multimercado) 
- Ibovespa (RV e Growth) 
- IMA-B (Yield) 
- Dólar (Global) 
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Perfis | Em 2022 até mar/22
Resultados dos Investimentos

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

* Considera dedução das 
despesas de custeio e o 
resultado dos empréstimos 
dos Participantes.

2,1% 2,3% 1,9% 2,4% 3,3% 3,4% 3,4% 3,6% 3,9% 3,9% 2,4%

14,5%

2,9%

-15,1%

-4,6%

Curto
Prazo

Perfil
2025

Perfil
2030

Perfil
2035

Perfil
2040

Perfil
2045

Perfil
2050

Perfil
2055

Perfil
2060

Perfil
2065

CDI IBOV IMA-B Dólar S&P 500
USD

Rentabilidade Líquida em 2022 *

 Perfis mais longos respondendo bem ao desempenho da renda variável local
Apesar do impacto negativo momentâneo das alocações no exterior
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Perfis | Desde seus lançamentos – mai/14 e jan/20
Resultados dos Investimentos
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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

* Considera dedução das 
despesas de custeio e o 
resultado dos empréstimos 
dos Participantes.
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Conversa com a Vexty
Pergunta antecipada

“Por que, apesar do meu plano ser 2025 e, portanto, está focado em renda 
fixa, não estamos sendo remunerados nos percentuais de renda fixa 

disponíveis no mercado, com exceção do mês de março?”

Fernando - Participante Assistido



Relatório Anual 
2021



Novo formato!
Conversa com a Vexty 

Navegação mais 
simples e intuitiva

Formato 
mais moderno

Todos os relatórios 
em um único lugar

A partir de agora...
100% online

Disponível a partir 
de 29/04



Quando e como acessar
Conversa com a Vexty 

WEBSITE da Vexty

RELATÓRIO ANUAL no 
menu LINKS ÚTEIS



Página inicial – Relatório Anual
Conversa com a Vexty 

www.vexty.com.br/relatorio-anual

A edição atual e
todas as anteriores, 

disponíveis pra você!



Página inicial – Relatório Anual
Conversa com a Vexty 

www.vexty.com.br/relatorio-anual

AMANHÃ!!!



Relatório Anual 2021
Conversa com a Vexty 

Conteúdo 
organizado
em menus, 
submenus e 

páginas!

www.vexty.com.br/relatorio-anual-2021

http://www.vexty.com.br/relatorio-anual-2021


Conversa com a Vexty 

As despesas da Vexty em 
2021 e as demonstrações 

contábeis com detalhes do 
balanço patrimonial, 

demonstração da Mutação 
do Patrimônio Social, 

demonstração do Plano de 
Gestão Administrativa, 
parecer dos Conselhos, 
situação atuarial, entre 

outros.

O cenário econômico de 
2021, nossa Política de 

Investimentos, as decisões 
de investimentos para lidar 

com as dificuldades e 
aproveitar as oportunidades 
apresentadas, e uma série 

de dados, gráficos, 
indicadores e análises sobre 

o desempenho dos 
investimentos.

A evolução dos principais 
números da Vexty, como: 
patrimônio administrado, 
Participantes e Assistidos, 

percentual médio de 
contribuição ao plano, 

benefícios pagos, 
contribuições recebidas, 

entre outros. 

Uma mensagem do nosso 
Diretor-Presidente, as 

estratégias e diretrizes de 
atuação da Vexty, os 

destaques de 2021 e a 
composição dos 

conselhos Deliberativo e 
Fiscal, e da Diretoria 

Executiva. 

Você encontra:

Relatório Anual 2021
Relatório 
Resumido

Para 
imprimir



Imposto de Renda



Imposto de Renda
Conversa com a Vexty 

O prazo foi 
estendido 

para 31/05!

Mesmo assim, 
não deixe para 

última hora.



Imposto de Renda
Conversa com a Vexty 

WEBSITE da Vexty

Informações para 
declaração



Imposto de Renda
Conversa com a Vexty 

Encontre 
sua situação

no plano



Benefício Fiscal
Conversa com a Vexty 

Lembre-se!!

Se ainda não utiliza o benefício fiscal ao 
máximo, pode começar a se preparar para a 

próxima declaração!

É possível deduzir da base de cálculo do 
Imposto de Renda as contribuições feitas à 
previdência privada, até o limite de 12% de 

sua renda bruta anual, se você fizer sua 
declaração pelo modelo completo. 

Simulador de 
Incentivo Fiscal

http://simuladorincentivofiscal.vexty.com.br/aberto

http://simuladorincentivofiscal.vexty.com.br/aberto







Retorno ao escritório



Estamos de volta ao escritório 
Conversa com a Vexty 

Estamos de volta 
ao escritório!



Parque da Cidade
Vexty de “casa nova”

Vexty

Nova sede da Vexty
Av. das Nações Unidas, 14.401, 5ºAndar

Parque da Cidade - Torre Aroeira
Chácara Santo Antônio



Atendimentos presenciais
Conversa com a Vexty 

Precisa de um atendimento presencial?

Temos um espaço especial para recebê-los.

É só fazer o agendamento! 



Agendamento
Conversa com a Vexty WEBSITE da Vexty

Menu CONTATO



Agendamento
Conversa com a Vexty 

Atendimento 
AGENDADO



Dúvidas?



Conversa com a Vexty
Pergunta antecipada

“Por que o extrato mensal demora para sair?”

Fernando - Participante Assistido



48

Até breve ;)
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