
KPDS 1071389 

 

   

 Vexty 

 

 Demonstrações contábeis em  

31 de dezembro de 2021 e 2020 

 

 

   



VEXTY 

Demonstrações contábeis em  

31 de dezembro de 2021 e 2020 

 

2 

Conteúdo 
 
Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações contábeis  3 

Balanço patrimonial consolidado 6 

Demonstração da mutação do patrimônio social 7 

Demonstração da mutação do ativo líquido
 

8 

Demonstração das provisões técnicas 9 

Demonstração do ativo líquido 10 

Demonstração do plano de gestão administrativa 11 

Notas explicativas às demonstrações contábeis 12 



 

KPMG Auditores Independentes Ltda., uma sociedade simples brasileira, de 
responsabilidade limitada e firma-membro da organização global KPMG de 
firmas-membro independentes licenciadas da KPMG International Limited, uma 
empresa inglesa privada de responsabilidade limitada. 

KPMG Auditores Independentes Ltda., a Brazilian limited liability company 
and a member firm of the KPMG global organization of independent member 
firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company 
limited by guarantee. 

3 

KPMG Auditores Independentes Ltda. 

Rua Verbo Divino, 1400, conjuntos 101, 201, 301 e 401, 

Chácara Santo Antônio, CEP 04719-911, São Paulo - SP 

Caixa Postal 79518 - CEP 04707-970 - São Paulo - SP - Brasil 

Telefone 55 (11) 3940-1500 

kpmg.com.br 

 

Relatório dos auditores independentes sobre as 
demonstrações contábeis  

Aos Administradores, Conselheiros, Participantes e Patrocinadores da 

Vexty  

São Paulo – SP 

Opinião 

Examinamos as demonstrações contábeis da Vexty (“Entidade”), que compreendem o balanço 

patrimonial consolidado, a demonstração do ativo líquido e a demonstração das provisões 

técnicas do plano de benefícios, por plano de benefício previdencial, em 31 de dezembro de 

2021 e as respectivas demonstrações da mutação do patrimônio social consolidada, da mutação 

do ativo líquido por plano de benefício previdencial, do plano de gestão administrativa 

consolidada para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, 

incluindo o resumo das principais políticas contábeis.   

Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, 

em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Vexty em 31 de 

dezembro de 2021, e o desempenho por plano de benefícios de suas operações para o exercício 

findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às entidades 

reguladas pelo Conselho Nacional de Previdência Complementar - CNPC. 

Base para opinião 

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. 
Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir 
intitulada “Responsabilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações contábeis”. 
Somos independentes em relação à Entidade, de acordo com os princípios éticos relevantes 
previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo 
Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de 
acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e 
apropriada para fundamentar nossa opinião. 
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Outros assuntos – Auditoria dos valores correspondentes ao exercício anterior 

Os valores correspondentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020, apresentados para 
fins de comparação, foram auditados por outros auditores independentes, que emitiram relatório 
datado de 30 de março de 2021, o qual não conteve modificação de opinião. 

Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações contábeis  

A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações 
contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis a entidades 
reguladas pelo Conselho Nacional de Previdência Complementar – CNPC e pelos controles 
internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações 
contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. 

Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da 
capacidade de a Entidade continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos 
relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das 
demonstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar a Entidade ou cessar 
suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das 
operações. 

Os responsáveis pela governança da Entidade são aqueles com responsabilidade pela supervisão 
do processo de elaboração das demonstrações contábeis. 

Responsabilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações contábeis 

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas 
em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou 
erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível 
de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas 
brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes 
existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas 
relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma 
perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas 
demonstrações contábeis. 

Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de 
auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da 
auditoria. Além disso: 

- Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, 

independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos 

de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e 

suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante 

resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato 

de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas 

intencionais. 

- Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos 

procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de 

expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Entidade. 
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- Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas 

contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. 

- Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade 

operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em 

relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à 

capacidade de continuidade operacional da Entidade. Se concluirmos que existe incerteza 

relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas 

divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as 

divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de 

auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem 

levar a Entidade a não mais se manter em continuidade operacional. 

- Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, 

inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes 

transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. 

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do 

alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive 

as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos 

trabalhos. 

 

 

São Paulo, 25 de março de 2022 

 

 

KPMG Auditores Independentes Ltda. 

CRC 2SP-027685/O-0 'F' SP 

 

 

 

 

Mark Suda Yamashita 

Contador CRC SP-271754/O-9 

 

 

 

 



CNPJ: 00.571.135/0001-07
CNPB: 19.940.040-29
Código PGA: 99.700.000-00
Código EFPC: 3174

Balanço patrimonial consolidado
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020
(Em milhares de Reais)

Ativo Passivo e patrimônio social
Nota Nota 

Explicativa 2021 2020 explicativa 2021 2020

Disponível 4 139.608 262 Exigível operacional 6.380 6.048
Gestão previdencial 8 3.279 2.409

Realizável 3.575.871 3.603.685 Gestão administrativa 9 2.973 3.439
Gestão previdencial 5 18.549 16.549 Investimentos 10 128 200
Gestão administrativa 6                   8.397                   2.465 
Investimentos 7 3.548.925 3.584.671 Exigível Contingencial 8.278 2.292
Fundos de investimentos 3.507.832 3.539.220 Gestão administrativa 11 8.278 2.292
Operações com Participantes 40.957 45.213
Outros realizáveis 136 238 Patrimônio social 12 3.700.929 3.595.713

Patrimônio de cobertura do plano 3.695.364 3.591.308
Permanente 109 106 Provisões matemáticas 3.695.364 3.591.308
Imobilizado 109 106 Benefícios concedidos 602.983 556.961

Benefícios a conceder 3.092.381 3.034.347

Fundos 5.565 4.405
Fundos administrativos 4.775 3.845
Fundos para Garantia das Operações com Participantes 790 560

Total do ativo 3.715.588 3.604.053 Total do passivo e do patrimônio social 3.715.588 3.604.053

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

VEXTY 
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CNPJ: 00.571.135/0001-07
CNPB: 19.940.040-29
Código PGA: 99.700.000-00
Código EFPC: 3174

Demonstração da mutação do patrimônio social 

(Em milhares de Reais)

Descrição 2021 2020 Variação (%)

A) Ativo Líquido - início do exercício 3.595.713 3.435.698 5%

1. Adições 361.206 404.732 -11%
Contribuições Previdenciais 276.943 242.944 14%
Portabilidade 1.863 500 273%
Outras Adições Previdenciais 62 107 -42%
Resultado dos Investimentos - Gestão Previdencial 59.139 145.597 -59%
Receitas Administrativas 22.657 15.144 50%
Resultado Positivo dos Investimentos - Gestão Administrativa 311 173 80%
Constituição de Fundos de Investimentos 231 267 -13%

2. Destinações         (255.989)         (244.716) 5%
Benefícios           (111.996)           (106.176) 5%
Resgates           (106.838)           (119.431) -11%
Portabilidade            (15.111) (4.759) 218%
Outras Destinações (6) -   -
Despesas Administrativas            (22.038)            (14.350) 54%

3. Acréscimo no Ativo Líquido (1+2) 105.217 160.016 -34%
Provisões Matemáticas 104.056 158.782 -34%
Fundos Administrativos 930 967 -4%
Fundos Dos Investimentos 231 267 -13%

B) Ativo Líquido - final do exercício (A+3) 3.700.929 3.595.713 3%

VEXTY 

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
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VEXTY
CNPJ: 00.571.135/0001-07
CNPB: 19.940.040-29
Código PGA: 99.700.000-00
Código EFPC: 3174

Demonstração da mutação do ativo líquido
(Plano de Benefício Previdenciário Vexty)

Em milhares de Reais

Descrição 2021 2020 Variação (%)

A) Ativo Líquido - Início do Exercício 3.591.308 3.432.527 5%

1. Adições 348.590 389.148 -10%

(+) Contribuições 276.943 242.944 14%

(+) Portabilidade 1.863 500 273%

(+) Resultado Positivo dos Investimentos - Gestão Previdencial 69.722 145.597 -52%

(+) Outras Adiçoes 62 107 -42%

2. Destinações                (244.534)                (230.366) 6%

(-) Benefícios                 (111.996)                 (106.176) 5%

(-) Resgates                 (106.838)                 (119.431) -11%

(-) Portabilidade                   (15.111)                     (4.759) 218%

(-) Resultado Negativo Líquido dos Investimentos - Gestão Previdencial                   (10.583)                           -   -

(-) Outras Deduções                           (6)                           (1) 500%

3. Acréscimo no Ativo Líquido (1+2) 104.056 158.782 -34%

(+/-) Provisões Matemáticas 104.056 158.782 -34%

B) Ativo Líquido - final do exercício (A+3) 3.695.364 3.591.308 3%

C) Fundos não previdenciais                     5.565                     4.405 26%

(+/-) Fundos Administrativos                      4.775                      3.845 24%

(+/-) Fundos para Garantia das Operações com Participantes                         790                         560 41%

Exercícios findos em 31 de dezembro de  2021 e 2020

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
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VEXTY 
CNPJ: 00.571.135/0001-07
CNPB: 19.940.040-29
Código PGA: 99.700.000-00
Código EFPC: 3174

Demonstração das provisões técnicas 
Plano Vexty

(Em milhares de Reais)

Descrição 2021 2020 Variação (%)

Patrimônio de Cobertura do Plano (1+3)              3.696.154              3.591.868 3%

1. Provisões Matemáticas              3.695.364              3.591.308 3%

1.1 Benefícios Concedidos                 602.983                 556.961 8%

Contribuição Definida                   602.983                   556.961 8%

1.2 Benefícios a Conceder              3.092.381              3.034.347 2%

Saldo de Contas - parcela patrocinadores                   993.421                   951.769 4%

Saldo de Contas - parcela particpantes                2.070.635                2.055.068 1%

Saldo de contas - parcela parcipantes EFPC                    18.428                    17.047 8%

Saldo de contas - parcela parcipantes EAPC                      9.897                    10.463 -5%

3. Fundos                        790                        560 41%

3.2. Fundos Para Garantia das Operações com Participantes - Gestão Previdencial                         790                         560 41%

4. Exigivel Operacional                     3.407                     2.609 31%

4.1 Gestão Previdencial                      3.279                      2.409 36%

4.2 Investimentos - Gestão Previdencial                         128                         200 -36%

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

Exercícios findos em 31 de dezembro de  2021 e 2020
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VEXTY
CNPJ: 00.571.135/0001-07
CNPB: 19.940.040-29
Código PGA: 99.700.000-00
Código EFPC: 3174

Demonstração do Ativo Líquido
(Plano de Benefício Previdenciário Vexty)
Exercícios findos em 31 de dezembro de  2021 e 2020
(Em milhares de Reais)

2021 2020 Variação (%)

1. Ativos               3.704.337               3.598.323 3%

Disponível                   139.604                          259 53728%

Recebível                     23.324                     20.394 14%

Investimento               3.541.409               3.577.670 -1%

Fundos de Investimento                3.500.316                3.532.219 -1%

Operações com Participantes                     40.957                     45.213 -9%

Outros realizáveis                          136                          238 -43%

2. Obrigações                    (3.408)                    (2.610) 31%

Operacional                     (3.408)                     (2.610) 31%

3. Fundos não Previdenciais                    (5.565)                    (4.405) 26%

Fundos Administrativos                     (4.775)                     (3.845) 24%

Fundos para Garantia de Operações com Participantes                        (790)                        (560) 41%

5. Ativo Líquido (1-2-3)               3.695.364               3.591.308 3%

Provisões Matemáticas                3.695.364                3.591.308 3%

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
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VEXTY 
CNPJ: 00.571.135/0001-07

CNPB: 19.940.040-29
Código PGA: 99.700.000-00
Código EFPC: 3174

Demonstração do Plano de Gestão Administrativa
Exercícios findos em 31 de dezembro de  2021 e 2020
(Em milhares de Reais)

Descrição 2021 2020 Variação (%)
A) Fundo Administrativo do Exercício Anterior              3.845              2.878 34%

1. Custeio da Gestão Administrativa            22.968            15.317 50%

1.1 Receitas            22.968            15.317 50%
Custeio Administrativo dos Investimentos             22.651             15.144 50%
Resultado Positivo dos Investimentos                  311                  173 80%
Outras Receitas                      6                    -   -

2. Despesas Administrativas           (22.038)           (14.350) 54%

2.1 Administração dos Planos Previdenciais           (21.962)           (14.350) 53%
Pessoal e encargos            (11.039)              (8.631) 28%
Treinamentos/Congressos e Seminários                  (79)                  (57) 39%
Viagens e estadias                    -                    (24) -100%
Serviços de terceiros              (3.410)              (2.934) 16%
Despesas Gerais              (1.116)              (1.664) -33%
Depreciações e amortizações                  (41)                  (41) 0%
Tributos              (6.226)                 (953) 553%
Outras Despesas                  (51)                  (46) 11%

2.5 Outras Despesas                  (76)                    -    - 
Outras Despesas                  (76)                    -    - 

4. Sobra/Insuficiência da Gestão Administrativa (1-2)                 930                 967 -4%

5. Constituição/Reversão do Fundo Administrativo (4)                 930                 967 -4%

B) Fundo Administrativo do Exercício Atual (A+5)              4.775              3.845 24%

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
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VEXTY 
Notas explicativas às demonstrações contábeis 
Em 31 de dezembro de 2021 e 2020 
(Em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma) 
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1. Contexto operacional 
 

A Vexty (“Entidade”) é uma Entidade Fechada de Previdência Complementar (“EFPC”), 
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. 

 

A Entidade atua sob às normas expedidas pela Superintendência Nacional de 
Previdência Complementar (“PREVIC”), criada pela Lei nº 12.154 de 23 de dezembro de 
2009. Adicionalmente, a Entidade atende às resoluções específicas do Conselho 
Monetário Nacional (“CMN”), estando disciplinada pela Lei Complementar nº. 109, de 
29 de maio de 2001, e alterações. 
 

A Vexty é uma entidade singular, multipatrocinada, que 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 e Assistidos as prestações 
estabelecidas no Plano de Benefício Vexty (“Plano Vexty"), conforme definido a seguir. 
 
Em 2021 foram firmados 14 convênios de adesão de patrocinadoras no Plano Vexty. 
 

Constituem-se membros da Entidade, as Patrocinadoras, os Participantes e os 
Assistidos do Plano Vexty: 
 
 Quantidade de Patrocinadoras 

 2021  2020 

Patrocinadoras COM participantes ativos 93  93 

Patrocinadoras SEM participantes ativos 141  127 

Total 234  220 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Quantidade de Participantes 

 2021  2020 

Ativos 16.250  16.062 

Contribuintes 16.002  15.864 

Licença 170  174 

Suspensos 36  22 

Expatriado 1  1 

Transferidos de Patrocinadora 41  1 

Autopatrocinados 50  58 

BPD (Benefício Proporcional Diferido) 3.850  3.709 

Assistidos 1.009  945 

Total 21.159  20.774 



VEXTY 
Notas explicativas às demonstrações contábeis 
Em 31 de dezembro de 2021 e 2020 
(Em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma) 
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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 Assistidos, e dos 

rendimentos resultantes das aplicações desses recursos em investimentos, que devem 

obedecer ao disposto na Resolução nº 4.661, de 25 de maio de 2018, estabelecida pelo 

CMN. 

 
A Entidade, registrada junto à PREVIC, administra os seguintes planos:  
 
a) Plano Vexty: Plano de Contribuição Definida inscrito sob nº 1994.0040-29 no 

Cadastro Nacional dos Planos de Benefícios da PREVIC, oferecido aos integrantes 
(funcionários) das empresas Patrocinadoras da Entidade como opção de plano de 
previdência complementar individual. O valor do benefício é definido com base nas 
reservas individuais dos Participantes acumuladas até a data da concessão. O plano 
foi aprovado em 26 de dezembro de 1994; 

 
b) Plano de Gestão Administrativa (“PGA”): O PGA da Entidade é o ente contábil com a 

finalidade de registrar as atividades referentes à gestão administrativa da Entidade, 
na forma do seu regulamento. Foi constituído com base no Anexo C – Item 4 da 
Resolução CGPC nº 28, de 26 de janeiro de 2009 do Conselho de Gestão de 
Previdência Complementar (“CGPC”), revogada pela Resolução CNPC nº 8 de 31 de 
outubro de 2011 do Conselho Nacional de Previdência Complementar (“CNPC”), 
tendo seu Regulamento sido aprovado pelo Conselho Deliberativo da Entidade por 
meio da ata nº 11122009, de 11 de dezembro de 2009.  
 

2. Base de elaboração e 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 EFPC´s, e às práticas contábeis adotadas no Brasil 
aplicáveis às entidades reguladas pelo CNPC e pronunciamentos, orientações e 
interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (“CPC”), 
homologados por estes reguladores. 
 
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 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 (R5).  



VEXTY 
Notas explicativas às demonstrações contábeis 
Em 31 de dezembro de 2021 e 2020 
(Em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma) 
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A elaboração de demonstrações contábeis, de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil aplicáveis às EFPC’s, requer que a Administração use de julgamento 
na determinação e registro de estimativas contábeis. Ativos e passivos significativos 
sujeitos a essas estimativas e premissas incluem: os ajustes pelos valores de mercado 
dos ativos classificados em títulos para negociação, provisões para contingências e as 
provisões matemáticas, dentre outros. A liquidação das transações envolvendo essas 
estimativas poderá resultar em valores diferentes dos estimados, devido a imprecisões 
inerentes ao processo de sua determinação. A Administração revisa as estimativas e 
premissas periodicamente.  
 
Consolidação das demonstrações contábeis 
 
Por definição da Resolução CNPC nº 29, de 13 de abril de 2018, e anexos da Resolução 
CNPC nº 08, de 31 de outubro de 2011 e da ITG 2001 – Entidade Fechada de 
Previdência Complementar, as demonstrações contábeis denominadas “consolidadas” 
estão representadas pelo somatório de todos os planos administrados pela Entidade, 
abrangendo as demonstrações contábeis relativas ao Plano Vexty e PGA da Entidade,  
tendo sido elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil para 
consolidação aplicáveis as EFPC, reguladas pelo CNPC, especificamente a Instrução SPC 
nº 34  e Resoluções do Conselho Federal de Contabilidade Nos. nº 1.272 e nº 1.055. 
  
As demonstrações contábeis são apresentadas em reais (R$), que é a moeda funcional 
e de apresentação, expressa em milhares de reais, exceto quando indicado de outra 
forma. 
 
As demonstrações contábeis foram aprovadas pela Administração na data de 25 de 
março de 2022. 
 

3. Principais práticas contábeis 
 

As demonstrações contábeis foram elaboradas com base no custo histórico e, quando 
aplicável, mensuração a valor justo, conforme descrito nas principais práticas contábeis 
a seguir: 
 
3.1. Apuração do resultado 

 

O resultado das operações é apurado em conformidade com o regime de 
competência, com exceção das contribuições referentes aos autos 
patrocinados, no Plano Vexty, que são registradas pelo regime de caixa. 
 

3.2. Realizável – Gestão Previdencial 
 
O realizável previdencial é apurado em conformidade com o regime de 
competência, estando representado pelos valores e pelos direitos da Entidade 
relativos às contribuições das Patrocinadoras, Participantes e Assistidos. 
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3.3. Realizável – 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. 
 

3.4. Realizável – Investimentos 
 
Em atendimento à Resolução CNPC nº 29, de 13 de abril de 2018, os títulos e 
valores mobiliários devem ser classificados em duas categorias, a saber:  
 

a) Títulos para negociação: títulos com propósito de serem negociados, 
independentemente do prazo a decorrer da data de aquisição até o 
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; 
 

b) Títulos mantidos até o vencimento: títulos com vencimentos superiores a 
doze meses da data de aquisição e que a Entidade tenha interesse e 
capacidade financeira de mantê-los até o vencimento, são avaliados pela 
taxa intrínseca dos títulos e ajustados pelo valor de perdas permanentes, 
quando aplicável. 
 

As aplicações de recursos da Entidade estão registradas nos investimentos, no 
Ativo Realizável, e classificadas por modalidade, conforme descrito a seguir:  
 
a) Fundos de Investimento 

 
As cotas de Fundos de Investimento são registradas pelo valor da cota 
disponível no último dia útil precedente ao encerramento do balanço 
patrimonial, divulgada pelo administrador do respectivo fundo. Os acréscimos 
ou decréscimos são levados diretamente ao resultado. Em 31 de dezembro de 
2021 e de 2020, a Entidade possuía em sua carteira apenas títulos para 
negociação, conforme nota explicativa nº 6. 

 
b) Operações com Participantes 
 
Às Operações com Participantes (empréstimos concedidos aos mutuários) são 
acrescidos os encargos financeiros pactuados, que são apropriados às contas de 
resultado pelo regime de caixa. 
 
A provisão para perdas prováveis na realização dos ativos de Operações com 
Participantes é constituída com base no valor vencido, conforme o número de 
dias de atraso, atendendo a Instrução Normativa PREVIC nº 31, de 20 de agosto 
de 2020. 
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c) Outros realizáveis 
 
Registra os valores aplicados em outras modalidades de investimentos, não 
especificados nos itens anteriores. 
 

3.5. Imposto de renda 
 
De acordo com a Lei nº 11.053, de 29 de dezembro de 2004, a tributação do 
imposto de renda incide sobre os valores pagos aos Participantes e Assistidos a 
título de resgates ou benefícios de valores acumulados, com alíquotas variáveis 
conforme período de acumulação de reservas, ou tabela progressiva do 
imposto de renda, de acordo com a opção do regime tributário efetuada pelo 
Participante.   
 

3.6. PIS e COFINS 
 

Calculadas às alíquotas de 0,65% e 4,00% de PIS e COFINS, respectivamente, 
sobre as receitas administrativas, quais sejam a receita bruta excluídos os 
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. 
 

3.7. Permanente  
 

O imobilizado representa os bens necessários ao funcionamento da Entidade e 
está demonstrado ao custo de aquisição, menos a depreciação acumulada. A 
depreciação é calculada pelo método linear de acordo com as taxas históricas 
apresentadas a seguir: 
 

Descrição  Taxa anual (%) 

Móveis e utensílios   10 
Computadores e periféricos   20 
Softwares  20 

   
3.8. Exigível operacional 

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

 
a) Patrimônio de cobertura do plano 

 
Provisões matemáticas 

 
São determinadas com base nos montantes acumulados das contribuições das 
Patrocinadoras, dos Participantes e Assistidos, 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 Vexty, 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 responsabilidade 
da Entidade na concessão de benefício está limitada ao saldo em quotas de 
cada participante na conta denominada Saldo de contas – Parcela constituída. 
 
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. 

 
b) Fundos 

 
Fundos Administrativos 

 
Representado pelo resultado acumulado da gestão administrativa. 
 
Fundos para Garantia das Operações com Participantes 

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

 
3.10. Gestão Administrativa 

 
O custeio da gestão administrativa é apurado pela Entidade em conformidade 
com o plano de custeio vigente e tem como objetivo cobrir as despesas 
administrativas decorrentes da administração do Plano Vexty.  
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O fundo administrativo é formado a partir do custeio da gestão administrativa, 
deduzidas as despesas administrativas, acrescidas ou deduzidas do fluxo de 
investimentos do PGA. O saldo do fundo administrativo não caracteriza 
obrigações ou direitos às Patrocinadoras, Participantes e Assistidos do Plano 
Vexty. 
 
Para a determinação do saldo do fundo administrativo, a Entidade utiliza a 
alocação do resultado líquido entre receitas e despesas e a alocação dos 
recursos próprios provenientes de receitas diretas da gestão administrativa. 
 
Atendendo à determinação legal contida na Resolução CGPC nº 29, de 31 de 
agosto de 2009, e Instrução SPC nº 34, de 24 de setembro de 2009, as receitas 
administrativas da Entidade são debitadas ao Plano Previdencial em 
conformidade com o plano de custeio vigente. 

 
Em conformidade com a Instrução Normativa PREVIC nº 31, de 20 de agosto de 
2020 e Resolução CNPC nº 43, de 06 de agosto de 2021 os registros das 
operações administrativas da Vexty são efetuados por meio do PGA, que possui 
patrimônio próprio segregado do plano de benefícios previdenciais.  
 

3.11. Exigível Contingencial 
 
São registradas as ações que serão objeto de decisão futura, podendo ocasionar 
impacto na situação econômico-financeira, cuja probabilidades de êxito foram 
classificadas por advogados externos como provável.  
 
Estas provisões para contingências são avaliadas periodicamente e são 
constituídas tendo como base o Pronunciamento CPC nº 25 e considerando a 
avaliação da Administração e de seus consultores jurídicos, sendo consideradas 
suficientes para cobrir prováveis perdas decorrentes desses processos. 
 
Para fins de classificação são usados os termos provável, possível e remota com 

os seguintes conceitos (ver Nota 11. Exigível Contingencial): 

 

Perda provável: a chance de um ou mais eventos futuros ocorrer é maior do 
que a de não ocorrer. Nessa classificação a Entidade constitui provisão para 
perdas e faz sua devida divulgação nas notas explicativas. 
  
Perda possível: a chance de um ou mais eventos futuros ocorrer é menor que 
provável, mas maior que remota. A provisão para perdas não é reconhecida, 
entretanto, é divulgada nas notas explicativas. 
 
Perda remota: a chance de um ou mais eventos futuros ocorrer é pequena. 

Não se faz necessário o registro de ou divulgação nas notas explicativas. 
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Registra-se, ainda, como exigível contingencial, os valores de depósitos judiciais 

referentes a determinadas ações de natureza administrativa, 

independentemente do seu nível de classificação de perda. 

 
3.12. Normativos novos ou revisados que ainda não estão em vigor   

 
Certas normas novas e alterações às normas vigentes serão efetivas para 
períodos anuais iniciados após 1º de janeiro de 2023. 
 
Na presente data, não é possível estimar quando demais pronunciamentos 
contábeis do CPC serão aprovados pela PREVIC.  

 
3.13. Normativos novos ou revisados que estão em vigor   

 
▪ Resolução CNPC nº 43, de 6 de agosto de 2021 (Dispõe sobre os 

procedimentos contábeis das entidades fechadas de previdência 
complementar e sobre o registro e avaliação de títulos e valores mobiliários); 
 

▪ Instrução Normativa PREVIC nº 35, de 11 de novembro de 2020 (Dispõe 
sobre a operacionalização de procedimentos previstos na Resolução do CMN 
que trata das diretrizes de aplicação dos recursos garantidores dos planos 
administrados pelas EFPC e sobre a forma de cumprimento das obrigações 
em matéria de investimentos junto à Previc); 

 

▪ Instrução Normativa PREVIC nº 34, de 28 de outubro de 2020 (prevenção da 
utilização do regime para a prática dos crimes de "lavagem" ou ocultação de 
bens, direitos e valores, de que trata a Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, e 
de financiamento do terrorismo, previsto na Lei nº 13.260, de 16 de março 
de 2016, observando também aos dispositivos da Lei nº 13.709, de 14 de 
agosto de 2018, Lei Geral de Proteção de Dados); 
 

▪ Instrução Normativa PREVIC nº 31, de 20 de agosto de 2020 (Estabelece 
normas para os procedimentos contábeis das EFPC, estrutura o plano 
contábil padrão, instrui a função e funcionamento das contas, a forma, o 
meio e a periodicidade de envio das demonstrações contábeis); 

 

▪ Instrução Normativa PREVIC nº 20 de 16 de dezembro de 2019 
(Demonstrações Atuariais e os elementos mínimos que devem constar na 
Nota Técnica Atuarial dos planos de benefícios de caráter previdenciário 
administrados pelas EFPC); 

 

▪ Resolução CNPC nº 32, de 4 de dezembro de 2019 (Dispõe sobre os 
procedimentos a serem observados pelas EFPC na divulgação de informações 
aos participantes e assistidos dos planos de benefícios de caráter 
previdenciário que administram). 
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Os normativos não trouxeram impactos nos valores contábeis e sim na forma 
que as informações são divulgadas. 

 

3.14. Reclassificação das Demonstrações Contábeis de 2020: 
 
Em virtude da alteração normativa vigente a partir de janeiro de 2021, 
implementada pela Instrução Normativa PREVIC nº 31, de 20 de agosto de 
2020, atualizada pela Instrução Normativa PREVIC nº 44, de 23 de novembro de 
2021, que dentre outros aspectos efetuou ajustes e adequações na planificação 
contábeis e demonstrações contábeis das EFPC, as demonstrações contábeis 
relativas ao exercício social de 2020 consolidadas e individualizadas do plano 
previdencial e de gestão administrativa, foram ajustadas para fins comparativos 
com o exercício social de 2021. 
 
A obrigatoriedade da apresentação das demonstrações contábeis de 2020 
reclassificadas está contida no Anexo III da Instrução Normativa PREVIC nº 44, 
de 23 de novembro de 2021, da seguinte forma: 
 
“Para o exercício de 2021 as informações comparativas do exercício anterior 
devem ser reclassificadas e evidenciadas em item específico nas notas 
explicativas”. 
 
Os principais ajustes realizados para atendimento aos preceitos legais foram a 
abertura da Demonstração da Mutação do Ativo Líquido (“DMAL”) e da 
Demonstração da Mutação do Patrimônio Social (“DMPS”) nas adições da 
rubrica contribuições em contribuições e portabilidade e nas Deduções a 
abertura da conta de benefícios em benefícios, resgates e portabilidade. Na 
Demonstração do Plano de Gestão Administrativa (“DPGA”) a não 
demonstração da abertura das despesas administrativas em Gestão 
Previdencial e de Investimentos, consolidando em Despesas Administrativas 
Providenciais. 
 
A seguir são apresentadas de forma comparativa as alterações efetuadas para 
os saldos reclassificados do exercício findo em 31 de dezembro de 2020: 
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Demonstração da Mutação do Ativo Líquido: 
 

Instrução SPC 34 / 2009 2020 
 IN PREVIC nº 31 / 2020   -   Alterada pela 

IN nº 44 23/11/21 
 2020 

Reclassificado  

     

A) Ativo Líquido - início do Exercício      A) Ativo Líquido - início do Exercício           

 3.432.527   3.432.527 

     

1. Adições   1. Adições             

Contribuições       243.551   Contribuições             242.944  

     Portabilidade                   500  

Resultado Positivo dos Investimentos - 
Gestão Previdencial 

     145.597  
 Resultado Positivo dos Investimentos 

- Gestão Previdencial 
           145.597  

   389.148  Outras Adições Previdenciais                   107  

    389.148 

         

2. Destinações   2. Destinações  

 Benefícios    (230.366)   Benefícios           (106.176) 

  (230.366)   Resgates           (119.431) 

      Portabilidade               (4.759) 

      Outras Deduções                     (1) 

              (230.366) 

         

3. Acréscimo/Decréscimo no Patrimônio 
Social (1+2) 

      
 3. Acréscimo/Decréscimo no Patrimônio 

Social (1+2) 
            

Provisões Matemáticas      158.782   Provisões Matemáticas            158.782  

 158.782   158.782 

     

B) Ativo Líquido - final do exercício (A+3)   B) Ativo Líquido - final do exercício (A+3)           

   3.591.308   3.591.308 

     

C) Fundos não Previdenciais   C) Fundos não Previdenciais  

Fundos Administrativos          3.845   Fundos Administrativos                3.845  

Fundos para Garantia das Operações 
com Participantes 

            560  
 Fundos para Garantia das Operações 

com Participantes 
                  560  

          4.405 
 

                4.405  
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Demonstração da Mutação do Patrimônio Social: 
 

DESCRIÇÃO 2020  
  2020 

Reclassificado 
 

   

A) Patrimônio Social - início do exercício           

 3.435.698         3.435.698  

1. Adições     

Contribuições Previdenciais         243.551               242.944   

Portabilidade                       500   

Outras Adições Previdenciais                       107   

Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão 
Previdencial 

         145.597               145.597   

Receitas Administrativas            15.144                 15.144   

Resultado Positivo Líquido dos Investimentos - Gestão 
Administrativa 

                 173                        173   

Constituição de Fundos de Investimentos 267                      267   

          404.732              404.732   

2. Destinações     

Benefícios       (230.366)            (106.176)  

Resgates            (119.431)  

Portabilidade                  (4.759)  

Despesas Administrativas         (14.350)              (14.350)  

       (244.716)            (244.716)  

3. Acréscimo/Decréscimo no Patrimônio Social (1+2)     

Provisões Matemáticas          158.782               158.782   

Fundos Administrativos                                                           967                       967   

Fundos para Garantia das operações com Participantes                 267                       267   

               160.016                160.016   

     

4. Outros Eventos do Patrimônio Social -  -  

     

5. Operações Transitórias -  -  

     

B) Patrimônio Social - final do exercício (A+3+4+5)     

    3.595.713          3.595.713   
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Demonstração do Plano de Gestão Administrativa: 
 

DESCRIÇÃO 2020  
  2020 

Reclassificado 
 

   

A) Fundo Administrativo do Exercício Anterior           

 2.878         2.878  

1. Custeio da Gestão Administrativa     

 15.317  15.317  

     

1.1. Receitas     

Custeio Administrativos dos Investimentos 15.144   15.144  

Resultado Positivo dos Investimentos 173   173  

Outras Receitas -   -  

          15.317            15.317  

     

2. Despesas Administrativas     

 (14.350)  (14.350)  

     

2.1. Administração Previdencial     

Pessoal e encargos (4.312)  (8.631)  

Treinamentos/Congressos e Seminários (29)  (57)  

Viagens e estadias (12)  (24)  

Serviços de terceiros (1.449)  (2.934)  

Despesas Gerais (832)  (1.664)  

Depreciações e amortizações (20)  (41)  

Tributos (476)  (953)  

Outras Despesas -  (46)  

 (7.130)  (14.350)  

     

2.2. Administração dos Investimentos     

Pessoal e encargos (4.320)  -  

Treinamentos/Congressos e Seminários (29)  -  

Viagens e estadias (12)  -  

Serviços de terceiros (1.485)  -  

Despesas Gerais (832)  -  

Depreciações e amortizações (20)  -  

Tributos (476)  -  

      Outras Despesas (46)  -  
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 (7.220)  -  

     

2.5. Outras Despesas     

Outras Despesas -  -  

 -  -  

     

4. Sobra/Insuficiência da Gestão Administrativa (1-2) 967  967  

     

5. Constituição/Reversão do Fundo Administrativo (4) 967  967  

     

B) Fundo Administrativo do Exercício Atual (A+5)     

    3.845   3.845  
 

4. Disponível 
 

    2021   2020 

Disponível (a)    139.608   262 

   139.608   262 

 
(a) O valor do disponível apurado em 2021 bem superior ao observado em 2020, deve-se pela 

necessidade de liquidez em razão da Cisão e Transferência de Gerenciamento BRK 
Ambiental, conforme detalhado na nota explicativa 17.  

 

5. Realizável – Gestão Previdencial 
 

 2021  2020 

Contribuições do Mês    

  Patrocinadores            5.993              4.735  
  Participantes         12.557            11.673  
  Autopatrocinados                   -                      78  
 18.549  16.486 

 
 

 
 

Outros realizáveis  
 

 
  Pessoa jurídica -  63 

 -  63 
    

Total do Realizável da Gestão Previdencial 18.549  16.549 

 
6. Realizável – Gestão Administrativa 

 
    2021   2020 

Depósitos judiciais (a)   8.353   2.411 

Outros   44   54 

Total da gestão administrativa   8.397   2.465 
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(a) Depósitos judiciais 

 
(a.1) A Entidade impetrou Mandado de Segurança com o objetivo de reconhecer o direito 
líquido e certo de não se sujeitar à exigência do PIS e da COFINS sobre suas receitas. Por 
esse motivo, a partir de agosto de 2017, os valores relativos a esses tributos passaram a ser 
depositados judicialmente. Ao final de 2021 o processo encontra-se em fase recursal, 
aguardando o julgamento do recurso de apelação interposta pela Vexty, haja vista a 
sentença improcedente em primeiro grau, denegando a segurança pretendida (o 
reconhecimento do direito de não se sujeitar à exigência do PIS e da COFINS sobre suas 
receitas). Em 31 de dezembro de 2021 o depósito referente a essa ação era de R$ 3.290 
(2020 - R$ 2.230). 
 
(a.2) A Entidade também ingressou com uma ação anulatória de cobrança com pedido de 
liminar, que foi deferida em 17 de junho de 2021, para suspensão da exigibilidade fiscal do 
ISS sobre suas receitas. Com o objetivo de afastar a exigência fiscal indevida, em 16 de 
junho de 2021 foi realizado depósito no valor de R$ 4.989. Ao final de 2021 o processo 
encontra-se em fase de instrução probatória, tendo como último andamento petição da 
Vexty informando os quesitos e indicando Assistente Técnico, uma vez que o pedido da 
Vexty para realização de perícia contábil foi deferido.  Em 31 de dezembro de 2021 o 
depósito referente a essa ação era de R$ 4.989 (2020 – R$0). 
 
(a.3) A Entidade realizou depósito judicial referente defesa sobre declaração errônea de 
Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF).  Em 31 de dezembro de 2021 
o depósito referente a essa ação era de R$ 74 (2020 - R$ 141).  

 
7. Realizável – investimentos 

 

A Entidade, por meio de sua Política de Investimentos, que é revisada e aprovada anualmente 
pelo Conselho Deliberativo da Vexty, estabelece as diretrizes do processo de gestão de 
investimentos, constituindo elementos fundamentais de governança, que visam a segregar 
conflitos de interesse e a dar transparência em relação aos principais aspectos relacionados à 
gestão do patrimônio do Plano Vexty. 

 

A carteira de investimentos da Entidade é administrada pelo BNY Mellon Serviços Financeiros 
Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., contratualmente responsável pelos trabalhos 
de Administração Fiduciária, e Controladoria dos Ativos da Entidade a partir do dia 28 de junho 
de 2017. Os títulos da carteira de investimentos da Entidade encontram-se custodiados no BNY 
Mellon Banco S.A. e registrados na Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”). 
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Os investimentos são compostos pelos seguintes grupos de contas, cujos saldos são 
apresentados a seguir: 
 
 

 
 2021  2020 

Plano de benefícios  CNPJ dos fundos     

Fundos de Investimento Renda Fixa  
 

 
 

 

Vexty CDI FIC FIRF Cred Priv a) 37.405.187/0001-13         1.959.733          2.059.360  
Vexty Inflação FIM a) 20.142.612/0001-26             327.229    287.440  
Vexty FI RF a) 11.961.173/0001-92               35.964     -   
Vinci FI RF Imobiliário Cred Priv II b) 31.248.496/0001-40               20.359                10.382  
Vinci FI RF Imobiliário Cred Priv b) 17.136.970/0001-11               13.451    15.110  

 
 

        2.356.736          2.372.292  
Fundos de Investimento Multimercado  

    

Vexty Retorno Absoluto FIC FIM CP a) 19.602.004/0001-78             284.402             253.279  
 

 
            284.402             253.279  

Fundos de Investimento Renda Variável  
    

Vexty RV Fundo de Investimento em Ações a) 13.021.486/0001-96             478.621             512.257   
 

            478.621             512.257  
Fundos de Investimento no Exterior  

    

Vexty Global FIM IE a) 26.811.773/0001-41             204.141    206.220  
Vexty CDI PLUS FIM Cred Priv IE a) 37.405.212/0001-69             113.777             134.046  

 
 

            317.918             340.266  
Fundos de Investimento Participações  

    

FIP Lacan Florestal 13.812.224/0001-40               24.483                28.215  
Spectra IV INST FIP 31.963.932/0001-63               24.413                12.185  
Hamilton Lane FICFI Participações 15.711.200/0001-20                 6.348                  9.386  
Lacan Florestal III  32.527.734/0001-10                 3.852                  3.547  
Patria INF IV FD FIP 33.493.640/0001-30                 3.543                     789  

 
 

              62.639                54.125  
Subtotal Fundos  

        3.500.316          3.532.217  
      

Empréstimos a participantes  
              40.957                45.213  

Outros realizáveis  
                    136                     238  

Total do Plano de Benefícios  
        3.541.409          3.577.669  

 
 

     

Plano de gestão administrativa  
     

Fundos de Investimentos Renda Fixa  
     

Bradesco FI REF DI Federal Extra 03.256.793/0001-00                     433                  3.000  
Santander FIC FI Institucional Renda Fixa REF. 02.224.354/0001-45                 1.954                  1.464  
Santander FIC FI Institucional Renda Fixa 06.095.438/0001-87                 5.129                  2.537  

Total do plano de gestão administrativa  
                7.516                  7.001  

Total de investimentos  
        3.548.925          3.584.671  

 
Legenda:  
a) Fundos Exclusivos da Vexty 
b) Fundos gerencialmente classificados na categoria Ilíquidos da Política de Investimentos da Vexty 

 
Todas as aplicações financeiras são classificadas como títulos para negociação, sendo 
indeterminado o prazo para resgate dessas aplicações. Conforme determinado pela Resolução 
CNPC nº 43 de 2021, os títulos e valores mobiliários classificados na categoria "títulos para 
negociação" devem ser ajustados pelo valor de mercado.  
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Abaixo apresentamos os montantes, natureza e faixas de vencimento, bem como os valores de 
mercado dos títulos para negociação detidos pela Entidade: 

 
Plano de Benefícios – Composição analítica dos Fundos de Renda Fixa 

 
  Vencimento  2021  2020 

Títulos para negociação  Até 01 ano De 01 a 05 anos 
A partir de 05 

anos 
 Total 

 
Total 

Títulos Públicos – LFT  275.883 659.850                     -     935.733  924.025 
Depósito a Prazo e Letra 
Financeira 

 131.487 112.531 163.563 
 

407.581 
 

588.320 

Operações Compromissadas  369.856                     -                        -     369.856  444.839 
Debêntures  4.585 257.638 18.953  281.177  171.479 
Fundos  263.516                      -                        -     263.516  210.717 
Títulos Públicos – NTN-B                  -                       -    81.400  81.400  18.786 
Certificados de Recebíveis 
Imobiliários 

                -    2.597 16.436 
 

19.032 
 

14.507 

Valores a Receber  39                      -                        -     39                   -    
Saldo em Caixa  24                      -                        -     24  20 
Futuros  (17)                      -                        -     (17)                   -    
Valores a Pagar  (1.605)                      -                        -     (1.605)  (400) 
   1.043.768 1.032.616 280.352  2.356.736  2.372.292 

 
Os fundos de renda fixa devem aplicar pelo menos 80% de seus recursos em ativos de renda 
fixa, dentre eles títulos públicos federais. A alocação de recursos nesses fundos busca obter 
uma rentabilidade superior a variação da taxa de juros ou de índice de preços. Admite-se 
aplicações limitadas em crédito privado. 

 
Plano de Benefícios – Composição analítica dos Fundos de Renda Variável 

 
  Vencimento  2021  2020 

Títulos para negociação  Até 01  
ano 

De 01 a 05 
anos 

A partir de 05 
anos 

 Total 
 

Total 

Segmento Não-Básico  389.099 - -  389.099  461.449 

Segmento Básico *  32.171 - -  32.171  20.379 

Títulos Públicos - LFT  5.711 16.158 91  21.960  15.736 

Depósito a Prazo e Letra 
Financeira 

 623 338 950  1.911  - 

Operações Compromissadas  29.115 - -  29.115  18.570 

Fundos  3.271 - -  3.271  - 

BDR Níveis II e III  352 - -  352  268 

Debêntures  - 976 -  976  - 

Valores a Pagar  (7.403) - -  (7.403)  (11.838) 

Saldo em Caixa  3.104 - -  3.104  191 

Futuros  89 - -  89  - 

Valores a Receber  3.976 - -  3.976  7.503 
   460.108 17.472 1.041     478.621  512.257 

 
* Segmento de listagem das ações na B3 que não conta com regras diferenciadas de governança corporativa. 



VEXTY 
Notas explicativas às demonstrações contábeis 
Em 31 de dezembro de 2021 e 2020 
(Em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma) 

28 

 

Os fundos de renda variável devem investir, no mínimo, 67% de seus recursos em ativos do 
segmento de renda variável, incluindo, mas não se limitando a ações de companhias abertas 
listadas em bolsas de valores no Brasil e fundos passivos em índices de ações de companhias 
abertas listadas em bolsas de valores no Brasil. A alocação de recursos nesses fundos busca 
obter uma rentabilidade superior ao índice de referência, no caso o Ibovespa da B3. Admite-se 
utilização limitada de derivativos de renda variável e aluguéis de ações. Exceto para as 
alocações em Brazilian Depositary Receipts (BDR) em conformidade com o Art. 22 da Res. 
4.661, não são esperadas exposições a outras moedas diferentes do Real.  

 
Plano de Benefícios – Composição analítica dos Fundos Multimercado 

 
  Vencimento  2021  2020 

Títulos para negociação  Até 01  
ano 

De 01 a 05 
anos 

A partir de 
05 anos 

 Total 
 

Total 

Fundos           284.401                       -                         -              284.401            253.277  
Valores a Pagar  (9)                      -                         -     (9)                     (8) 
Valores a Receber  0                       -                         -     0                         1  
Saldo em Caixa  10                       -                         -     10                         9  
           284.402                       -                         -              284.402            253.279  

 
Os fundos multimercado têm ativos financeiros de diferentes naturezas, riscos e características, 
focado, não exclusivamente, em ativos atrelados ao CDI. A aplicação nesta classe de fundo tem 
como objetivo retorno superior ao próprio CDI, por meio de investimento em diversas classes 
de ativos, por meio de cotas de fundos de investimentos. Admite-se utilização limitada de 
derivativos ou outra forma de alavancagem em qualquer ativo subjacente, bem como a 
assunção de risco cambial por meio de ativos ou derivativos. 

 
Plano de Benefícios – Composição analítica dos Fundos de Investimento no Exterior 

 
  Vencimento  2021  2020 

Títulos para negociação  Até 01 ano 
De 01 a 05 

anos 
A partir de 

05 anos 
 Total 

 
Total 

Fundos    317.378                       -                         -     317.378            340.271  
Valores a Pagar  (15)                      -                         -     (15)                       5  
Valores a Receber  1                       -                         -     1                   (10) 
Operações Compromissadas            537                       -                         -              537                         -    
Saldo em Caixa            17                       -                         -                17                         -    
     317.918                       -                         -     317.918           340.266  

 
Os fundos de investimentos no exterior devem possuir mais de 40% de sua carteira em ativos 
internacionais, como por exemplo, em fundos de investimentos no exterior e ETFs (Exchange 
Traded Funds) negociados no exterior. Buscam uma rentabilidade superior a variação do Dólar, 
sendo admitida utilização de mecanismos de proteção em relação a exposição com a variação 
cambial. 
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Plano de Benefícios – Composição analítica dos Fundos de Investimento em Participações 
 

Fundos   2021  2020 

 Total  Total 

FIP Lacan Florestal  24.483   28.215  
Spectra IV INST FIP  24.413             12.185  
Hamilton Lane FICFI Participações                    6.348   9.386  
Lacan Florestal III   3.852               3.547  
Patria INF IV FD FIP                   3.543                   789  
 

                 62.639            54.125  

 
Os Fundos de Investimentos em Participações (FIPs) devem destinar a aplicação em 
companhias abertas, fechadas ou sociedades limitadas, em fase de desenvolvimento. Esses 
fundos buscam rentabilidade superior ao CDI ou ao Ibovespa, conforme o caso, com 
investimentos principalmente em Fundos de Investimentos em Participações de crédito, Private 
Equity, Venture Capital, infraestrutura e florestais.  

 
Operações com Participantes (empréstimos aos mutuários) 

 
Em 31 dezembro de 2021, o total de mutuários inadimplentes era de 52 participantes (2020 – 
57), com parcelas em atraso que somam R$ 57 (2020 – R$ 79). Esse total em aberto reflete 
0,14% (2020 – 0,17%) do montante emprestado. 

 
Plano de Gestão Administrativa – Renda Fixa 
 

  Vencimento  2021  2020 

Títulos para negociação  Até 01  De 01 a 05  A partir de   Total  Total 
ano anos 05 anos 

Títulos públicos - LFT   180 1.745 2   1.927   4.143 
Títulos públicos - NTNB  - - -  -  269 
Títulos públicos - NTNF                  - 4                   -     4  2 
Debênture  133 523 36  692  472 
Títulos privados  703 1.103 76  1.882  1.063 
Operações compromissadas  2.925                    -                       -     2.925  1.042 
Valores a receber  0                   -                      -     0   - 
Valores a pagar  (2)                    -                       -     (2)  (2) 
Saldo em caixa  12                    -                       -     12  - 

Cotas  77                   -                       -     77  12 
  4.028 3.375 114  7.516  7.001 

  
8. Exigível operacional – Gestão Previdencial 

 
 2021  2020 

Benefícios a pagar                      2                37  

Retenções a recolher sobre resgates e benefícios               3.277          2.297  

Outras exigibilidades                      -                  75  
 3.279  2.409 
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9. Exigível operacional – Gestão Administrativa 
 

  2021   2020 

Contas a pagar     

IRRF, PIS, COFINS, CSL retidos a recolher                  143                   139  
Obrigações trabalhistas e previdenciárias                2.807                3.293  
Outros                    23                        7  

               2.973               3.439  

 
10. Exigível operacional – Investimentos  
 

 2021  2020 

Plano de Benefícios    

Fundo de Investimentos 105  147 

Empréstimos e Financiamentos  23  50 

Relacionado com o disponível                 -     3 

Total do Plano de Benefícios 128  200 

    
Total do Exigível Operacional Investimentos 128  200 

 
11. Exigível Contingencial 

 
As contingências são incertezas que, dependendo de eventos futuros, poderão ou não ter 
impacto na situação econômico-financeira da Entidade.  
 
As contingências atuais da Vexty contemplam processos judiciais em andamento, nas instâncias 
administrativas e judiciais, perante diferentes tribunais, classificados com possibilidades de 
perda remota ou possível pelos seus assessores legais. Dessa forma não foi constituída provisão 
para perdas, em linha com a prática contábil adequada (vide nota explicativa 3.11 sobre 
classificação da perda) e tendo em vista que a Administração considera ter sólido 
embasamento jurídico que fundamente os procedimentos adotados para a defesa.  
 
Ainda como exigível contingencial, estão registrados os valores de depósitos judiciais referentes 

a determinadas ações de natureza administrativa, conforme detalhadas na nota explicativa 6 

(itens “a.1” e “a.2”) independentemente do seu nível de classificação de perda.  

 
Em 31 de dezembro de 2021, o exigível contingencial soma R$ 8.278 (2020 – R$ 2.292).  

 
12. Patrimônio social 

  

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

 2021  2020 

    

Plano Previdencial    

Provisões matemáticas    

Benefícios concedidos  602.983  556.961 

Benefícios a conceder 3.092.381  3.034.347 
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 2021  2020 

    
 3.695.364  3.591.308 
    

Fundos para Garantia das Operações com Participantes 790  560 

 790  560 
    

Total do Plano Previdencial 3.696.154  3.591.868 
    

Plano de Gestão Administrativa    

Fundo administrativo 4.775  3.845 
 4.775  3.845 

    

Total do Patrimônio Social 3.700.929  3.595.713 

 
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, 
Assistidos e/ou seus beneficiários, conforme descrito na nota explicativa nº 3.9. No plano de 
benefícios da Entidade não são utilizadas hipóteses de natureza atuarial, sendo estruturado em 
cotas patrimoniais individuais. 

 
a) O Fundo Administrativo da Entidade é composto pelas seguintes receitas: 

 
Aplicação da taxa mensal de custeio administrativo (aprovada pelo Conselho Deliberativo e 
pactuada para o ano corrente) sobre o patrimônio do mês anterior, abatido da rentabilidade 
mensal dos investimentos de cada conta individual de Participante ou Assistido. 

 
b) O Fundo para Garantia das Operações com Participantes (Fundo de Solvência): 

 
Conforme previsto no regulamento do programa de empréstimo consciente, artigos 26, 27 e 
28, o Fundo de Solvência é um encargo proveniente de contratações de Empréstimo 
Consciente, que tem como finalidade suportar eventuais inadimplências, cabendo à Diretoria 
Executiva determinar sua utilização, desde que esgotadas todas as possibilidades 
administrativas e judiciais de tentativa de recuperação do valor devido, ou caso a propositura 
judicial/extrajudicial não for economicamente viável. 
 
No ato da concessão do empréstimo ao mutuário incide a Taxa de Custeio do Fundo de 
Solvência (atualmente em 0,5% sobre o valor do empréstimo). 
 
O valor arrecadado é alocado na conta contábil “Fundos dos Investimentos”, de modo que o 
fundo, quando necessário, cobrirá o valor integral do inadimplemento e não somente àquele 
retido do participante em questão, caracterizando-se, assim, como um fundo mutualista. 
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Tanto na fase de acumulação de recursos quanto na fase de pagamento do benefício aos 
Participantes e Assistidos, o saldo é operacionalizado 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. 

 
Rentabilidade 

 
A rentabilidade líquida1 do Plano Vexty obtida ao longo de 2021, expressa pela variação do 
valor da cota da Entidade, foi de 1,66% (4,27% em 2020). 

 

13. Instrumentos financeiros   
 

Os instrumentos financeiros da Entidade encontram-se registrados em contas patrimoniais em 
31 de dezembro de 2021 e de 2020 por valores compatíveis com os praticados pelo mercado 
nessas datas.  

 
Os valores de mercado dos ativos e passivos financeiros não divergem significativamente dos 
seus valores contábeis, na extensão de que foram pactuados e registrados por taxas e 
condições praticadas no mercado para operações de natureza, risco e prazos similares. 

 
14. Controles Internos e Gestão de Riscos 

 
Em conformidade com a Resolução CGPC nº 13, editada em 01 de outubro de 2004, a Vexty 
adota princípios, regras e práticas de governança, gestão e controles internos adequados ao 
porte e complexidade destes riscos.  

 
O processo de gestão de riscos visa detectar, avaliar, priorizar e tratar os riscos inerentes ao 
negócio da Entidade, de acordo com sua Política de Gestão de Riscos. São considerados como 
riscos na referida política, todos os fatores que possam impor obstáculos não planejados ao 
atingimento dos objetivos da Vexty e são categorizados da seguinte forma: Riscos Estratégicos, 
Riscos de Imagem, Riscos Atuariais, Riscos de Investimentos, Riscos Operacionais, Riscos Legais 
e Riscos de Terceirização. 

 
1 Para a apuração da rentabilidade líquida considera-se a rentabilidade bruta deduzidas as despesas de investimentos 
com custódia, administração fiduciária e consultoria/gestão, bem como as despesas do custeio administrativo do PGA. 
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15. Efeitos do Coronavírus nas demonstrações contábeis  

 
A Administração tem acompanhado atentamente os impactos do Coronavírus (“COVID-19”) na 
economia mundial e, em especial nos mercados financeiros brasileiro e global. Nesse sentido, 
dentre os diversos riscos e incertezas aos quais a Entidade está exposta, a Administração 
avaliou os possíveis eventos econômicos que pudessem impactar a Entidade, tais como os 
relacionados com a continuidade dos negócios, bem como com as estimativas contábeis e 
mensuração dos seus ativos e passivos. Apesar de até o presente momento não ser possível 
uma mensuração completa dos impactos do COVID-19 no ambiente econômico, principalmente 
em função das incertezas com relação ao processo de vacinação e os efeitos das variantes da 
COVID-19, a Administração entende que não foram observados impactos que pudessem 
modificar a mensuração dos seus ativos e passivos apresentados nas demonstrações contábeis 
em 31 de dezembro de 2021.  

 
Adicionalmente, com o elevado grau de incerteza em relação a duração e magnitude dos 
efeitos da pandemia em âmbito global, foi observada uma grande volatilidade nos mercados 
financeiros. Apesar do advento da vacinação e das medidas governamentais adotadas ao longo 
do período da pandemia no Brasil e nas principais economias mundiais, de estímulo à liquidez e 
recuperação da atividade, é possível que os preços dos ativos financeiros tenham sido 
impactados direta ou indiretamente pelos efeitos da COVID-19. No entanto, não é possível 
isolar, tampouco mensurar exclusivamente os efeitos da pandemia sobre os ativos da Entidade 
apresentados nas demonstrações contábeis em 31 de dezembro de 2021.  

 
16. Transações com partes relacionadas 

 
As partes relacionadas da Entidade podem ser consideradas: os Participantes, Participantes 
vinculados (autopatrocinados e BPD´s), e as Patrocinadoras,  cujo relacionamento ocorre por 
intermédio de Convênio de Adesão para oferecimento da Entidade para os seus empregados e 
Dirigentes, e, seus administradores, compostos pelos membros do Conselho Deliberativo e 
Diretoria Executiva, assim como pelos membros do Conselho Fiscal da Entidade, cujas 
atribuições e responsabilidades estão definidas no Estatuto Social da Entidade. 
 
Em 31 de dezembro de 2021 e 2020 a Entidade não manteve transações com partes 
relacionadas, além das operações já divulgadas anteriormente (contribuições de participantes e 
patrocinadoras, empréstimo e pagamento de benefícios). 
 
Honorários da administração - A remuneração total do pessoal chave da administração para o 
exercício findo em 31 de dezembro de 2021 foi de R$1.747 (R$1.730 em 2020), remunerações 
pagas a qual é considerada benefício de curto prazo. 
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17. Fatos relevantes 

 

• Cisão e Transferência de Gerenciamento BRK Ambiental 
 

Em 17 de setembro de 2021, por meio da Portaria PREVIC nº 524 de 04 de agosto de 2021, foi 
autorizada a cisão do Plano Vexty, correspondente a parte da BRK Ambiental (“BRK”) para o 
Plano de Benefício BRKPrev, CNPB nº 2021.0024-38, e a transferência de gerenciamento para o 
ICATU Fundo Multipatrocinado. 
 
Lembrando que em 03 de maio de 2019 a BRK manifestou a sua decisão de realizar a cisão e 
transferência de gerenciamento para o ICATU Fundo Multipatrocinado. Esse tema foi 
postergado por decisão da Patrocinadora, mas retomado em 11 de junho de 2020. 
 
A Entidade de Origem (Vexty) deu ciência aos Participantes e Assistidos vinculados BRK da 
aprovação da PREVIC quanto a Cisão e Transferência de Gerenciamento da Parcela Cindida do 
Plano Vexty em 18 de outubro de 2021. 
 
A transferência efetiva foi realizada em 13 de janeiro de 2022 tendo como data-base de cálculo 
31 de dezembro de 2021, totalizando R$ 141,3 milhões. 

 

• Retirada de Patrocínio CRB 
 

Em 29 de setembro de 2021, por meio da Portaria PREVIC nº 640 de 24 de setembro de 2021, 
foi autorizada a retirada de patrocínio da Concessionária Rota das Bandeiras (“CRB”) do Plano 
Vexty. 
 
Lembrando que em 09 de junho de 2020 a CRB manifestou a sua decisão de realizar a retirada 
de patrocínio do Plano Vexty.  
 
Em 15 de outubro de 2021 a Vexty deu ciência aos Participantes e Assistidos vinculados a CRB 
da aprovação da PREVIC quanto a retirada de patrocínio Plano Vexty. 
 
Os Participantes e Assistidos formalizaram, até 05 de fevereiro de 2022, a opção por 
permanecer no Plano Vexty, sacar, transferir, sacar ou transferir, com a seguinte composição: 
22 Participantes optaram por permanecer no Plano Vexty, com saldo aproximado de R$ 5 
milhões; 306 Participantes optaram pelo saque, transferência (portabilidade) ou saque e 
transferência, com saldo aproximado de R$ 8 milhões; e 34 Participantes não manifestaram 
opção, e por isso a Vexty fará até 27 de maio de 2022, o pagamento para 10 deles 
judicialmente e, para 24 deles por meio de transferência, com saldo total aproximado de R$ 20 
mil. 



VEXTY 
Notas explicativas às demonstrações contábeis 
Em 31 de dezembro de 2021 e 2020 
(Em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma) 

35 

 

 

• Operações com Participantes 
 

Ao longo de todo o ano, devido ao novo cenário econômico, foram realizados aumentos 
gradativos nas taxas de juros praticadas pela Vexty em suas Operações com Participantes 
(empréstimos aos mutuários). Quando ocorre diminuição desta taxa, é comum mutuários 
quitarem seu saldo devedor e efetuarem uma nova contratação, aproveitando, assim, as novas 
condições e recebendo uma nova quantia em suas contas. Com o aumento, estes mutuários 
não têm incentivo a adotar esta prática, o que torna a carteira de empréstimos e o volume 
contratado mensalmente mais estável.  
 
Outro fator que influenciou este cenário foi o aumento temporário do IOF (Imposto sobre 
Operações Financeiras) em setembro de 2021, decretado pelo Presidente da República, com 
vigência até 31 de dezembro de 2021. A taxa anual passou de 3% para 4,08%.  
 

• Adequação pontual da taxa de custeio administrativo 
 

Em conformidade com o Estatuto da Entidade e Regulamento do Plano Vexty, a Vexty 
comunicou em 30 de junho de 2021 aos Participantes e Assistidos, que o Conselho Deliberativo 
aprovou o novo orçamento de 2021 da Vexty. O novo orçamento de 2021 demandou a 
aplicação de uma taxa de custeio administrativo extraordinária no mês de junho de 2021, de 
0,1807%. A partir de julho a taxa voltou a ser 0,0399% ao mês. A alteração foi necessária para a 
constituição de um fundo de contingência para fazer frente a processos nos quais a Vexty se 
tornou parte involuntariamente. 

 
18. Outras Informações 
 

• Conflito armado envolvendo Rússia e Ucrânia 
 

A Administração tem acompanhado atentamente os impactos do conflito armado envolvendo a 
Rússia e a Ucrânia na economia mundial e, em especial nos mercados financeiros brasileiro e 
global. Nesse sentido, dentre os diversos riscos e incertezas aos quais a Entidade está exposta, 
a Administração avaliou os possíveis eventos econômicos que pudessem impactar a Entidade, 
tais como os relacionados com a continuidade dos negócios, bem como com as estimativas 
contábeis e mensuração dos seus ativos e passivos. Apesar de até o presente momento não ser 
possível uma mensuração completa dos impactos desse conflito no ambiente econômico, a 
Administração entende que não foram observados impactos que pudessem modificar a 
mensuração dos seus ativos e passivos apresentados nas demonstrações contábeis em 31 de 
dezembro de 2021.  
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Adicionalmente, com o elevado grau de incerteza em relação a duração e magnitude dos 
efeitos deste conflito em âmbito global, foi observada uma volatilidade nos mercados 
financeiros. É possível que os preços dos ativos financeiros tenham sido impactados direta ou 
indiretamente por essa situação. No entanto, não é possível isolar, tampouco mensurar 
exclusivamente os efeitos do conflito sobre os ativos da Entidade apresentados nas 
demonstrações contábeis em 31 de dezembro de 2021.  
 

*        *        * 
 
Mauro Figueira – Diretor Presidente 
Cristiano Verardo – Diretor de Seguridade e de Comunicação e Relacionamento 
Vinicius Narcizo – Diretor de Investimento e Finanças 
Paula Campidele - Contadora 


