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MENSAGEM 
DA DIRETORIA
Em momentos de crise, como o que o Brasil e 
o mundo enfrentam desde o primeiro trimestre 
de 2020, é fundamental ser resiliente, ter 
mecanismos de proteção e, ao mesmo tempo, 
flexibilidade para aproveitar as oportunidades 
que podem surgir. Se a pandemia da COVID-19 
ainda não virou coisa do passado, o que segue 
perturbando os mercados financeiros globais, 
não ficamos parados esperando as coisas 
voltarem ao normal. Empenhada em seguir 
cumprindo com todos os compromissos 
com seus participantes e assistidos, a VWPP 
trabalhou duro ao longo deste 2021 desafiador 
para entregar os melhores resultados possíveis, 
sempre buscando a exposição ideal para cada 
perfil de investimento.

Para se ter uma ideia, o IBOVESPA, principal 
índice acionário brasileiro, obteve uma 
rentabilidade de -11,93% no ano. Em meio a 
esse cenário ainda conturbado, que inclui ainda 
as movimentações eleitorais para outubro de 
2022, no Plano de Aposentadoria da VWPP os 
perfis Conservador e Moderado conseguiram 
entregar uma rentabilidade positiva de 3,53% e 
1,09%, respectivamente. Já o Perfil Agressivo, 
que possui 30% de alocação em ativos de renda 
variável, registrou rentabilidade negativa de 
-1,53% em 2021.

O Plano de Pecúlio também encerrou o 
ano passado com rentabilidade positiva, 
acumulando 13,31%, um pouco menos que a 
Meta Atuarial (INPC + 3,78%), que apurou 14,33%. 
O PGA, diante de um índice de referência (CDI) 
que registrou 4,42% no ano, rentabilizou 3,31%.
Esse cenário exigiu muita mobilização de 
nossa entidade para modernizar a estrutura 
de nossos perfis de investimentos para que 
eles possam aproveitar melhor e de maneira 
cada mais consistente as oportunidades de 
retorno no curto, médio e longo prazos, visando 
maximizar os ganhos e a proteção das carteiras 
de investimentos. Mas os desafios também 
nos movem, servindo de combustível para 
seguirmos em busca da melhoria constante em 
nossos processos internos, administrativos e 
na gestão dos investimentos.

Terminamos o ano de 2021 com 15.727 
participantes, 2.634 assistidos, 466 
autopatrocinados e 302 vinculados. Um total de 
19.129 vidas! Nossa responsabilidade é grande 
e continuaremos nossa jornada de construção 
de um futuro mais tranquilo e mais seguro para 
todos!

Boa leitura!
Diretoria Executiva da VWPP

Em nosso portal

WWW.VWPP.COM.BR
estão disponíveis o resumo e a 
versão completa do Relatório 
Anual 2021.

A estrutura da Volkswagen Previdência Privada atende às exigências legais, e torna a entidade confiável e 
segura, com a finalidade de viabilizar o cumprimento integral dos seus objetivos. A seguir, o organograma 
da Entidade.

COMPOSIÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA ENTIDADE EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

ESTRUTURA VWPP



//  Relatório de Informações V WPP - 2021

Página - 6 //

//  Relatório de Informações V WPP - 2021

Página - 7 // 

www.vwpp.com.br www.vwpp.com.br 

VWPP 
EM NÚMEROS

19.129
TOTAL DE 

PARTICIPANTES

15.727

466

ATIVOS

AUTOPATROCINADOS

2.634
ASSISTIDOS

302
VINCULADOS

PARECER 
ATUARIAL
PLANO DE APOSENTADORIA

Volkswagen do Brasil Indústria 
de Veículos Automotores Ltda
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Dados dos Participantes

Apresentamos nos quadros a seguir, as principais características do grupo de participantes do Plano de 
Aposentadoria da VWPP, referentes à Patrocinadora VW Brasil, considerados nessa avaliação atuarial, 
posicionados em 30/06/2021.

Os dados individuais foram fornecidos pela Entidade à Aon que, após a aplicação de testes apropriados de 
consistência e realização dos ajustes necessários em conjunto com a Entidade, considerou-os apropriados 
para fins desta avaliação atuarial.

A Aon na qualidade de atuário responsável pela 
avaliação atuarial do Plano de Aposentadoria da 
VWPP (CNPB 1984.0011-83), administrado pela 
Volkswagen Previdência Privada – VWPP, apresenta 
este parecer sobre a situação atuarial do Plano em 
31/12/2021.

O Plano de Aposentadoria da VWPP é do tipo 
Contribuição Variável e patrocinado pela empresa 

Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos 
Automotores Ltda. – VW Brasil, que não é solidária 
com as demais patrocinadoras do Plano. Na fase de 
acumulação a parcela de risco é o Saldo de Conta 
Projetado para os casos de Invalidez e Morte, e 
na fase de concessão são os benefícios pagos na 
forma de Renda Vitalícia, quando aplicável. 

(1) Inclui 384 participantes Autopatrocinados.

(2) Os valores dos salários, saldos e benefícios estão posicionados na data-base dos dados.

(3) Há 1.728 assistidos recebendo renda financeira, 32 recebendo renda mista e 622 recebendo renda vitalícia. 
Além disso, há 33 inativos cujo benefício está suspenso ou aguardando o requerimento da pensão por morte. 

30/06/2021

Participantes Ativos e Autopatrocinados (1)

Número 14.082
Idade Média (anos) 42,4
Tempo de Serviço Médio (anos) 16,7
Salário Mensal Médio (R$) (2) 7.607

Participantes em Benefício Proporcional Diferido
Número 258
Idade Média (anos) 53,0

Participantes Aguardando Opção
Número 205
Idade Média (anos) 41,9

Participantes Assistidos
Número (3) 2.415
Idade Média (anos) 67,3
Benefício Financeiro Mensal Médio (R$) (2) 2.528
Benefício Misto Mensal Médio (R$) (2) 8.468
Benefício Vitalício Mensal Médio (R$) (2) 3.369

PARECER ATUARIAL
PLANO DE APOSENTADORIA

(Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos Automotores Ltda)
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Métodos Atuariais

Os métodos atuariais utilizados na apuração do Exigível Atuarial e Reservas e Fundos do Plano de Aposentadoria 
da VWPP, foram:

•  “Método de Capitalização Individual” para avaliação de todos os benefícios das parcelas de Contribuição 
Definida do Plano;

•  “Método do Crédito Unitário Projetado” para avaliação do benefício do Saldo de Conta Projetado para 
os casos de Invalidez e Morte.

Os métodos atuariais foram mantidos em relação ao encerramento do ano anterior.

Em nossa opinião, as premissas e métodos utilizados nesta avaliação atuarial para o encerramento do 
exercício de 2021 são apropriados e atendem à Resolução CGPC nº 18, de 28/03/2006, e suas alterações 
posteriores, que estabelecem os parâmetros técnico-atuariais para estruturação de plano de benefícios 
de entidades fechadas de previdência complementar. Além disso, todo o conjunto de hipóteses foi alvo de 
estudo, conforme exigido pela legislação em vigor, e cujo detalhamento encontra-se em pareceres específicos 
disponíveis na entidade.

A base atuarial adotada pela Aon pressupõe que, a cada ano, seja efetuada uma avaliação atuarial e os 
compromissos atuais e contribuições futuras sejam recalculados considerando-se os dados vigentes na data 
da Avaliação Atuarial então realizada.

• Projeção de Crescimento Real de Salário: redução da taxa de 1,99% utilizada até 2020 para 1,56% a partir 
de 2021;
• Rotatividade: alteração da tábua Experiência Volkswagen 2015-2018 utilizada até 2020 para Experiência 
Volkswagen 2018-2021 a partir de 2021.

Quanto às demais hipóteses atuariais, segundo resultados do Estudo de Aderência, recomendamos para a 
Avaliação de 2021 a manutenção das mesmas que foram utilizadas na Avaliação de 2020.

O detalhamento dos estudos de aderência mencionados, que respaldaram a manutenção da taxa real de juros 
e das demais hipóteses, encontra-se em relatório específico.

Hipóteses e Métodos Atuariais Utilizados

Hipóteses Atuariais

As principais hipóteses e métodos atuariais utilizados na apuração das Provisões Matemáticas do Plano 
foram:

Para a Avaliação Atuarial de 2021, a nova Portaria Previc nº 228, de 20/04/2021 estabeleceu o intervalo entre 
3,21% a 4,98% para o Plano de Aposentadoria da VWPP, em função de sua duration de 8,67 anos apurada em 
2020. Conforme atestado no Estudo Técnico da Taxa de Juros realizado, apuramos o retorno médio esperado 
dos investimentos do plano e recomendamos a alteração da hipótese da taxa de juros, passando de 4,08% 
conforme utilizado em 2020 para a taxa de 4,41% a.a. para a Avaliação Atuarial de 2021.

Da mesma forma, realizamos Estudo Técnico de Adequação das Hipóteses demográficas e biométricas, 
conforme estabelecido na Instrução PREVIC nº 33, de 23/10/2020. Com base nos resultados do estudo, 
recomendamos a alteração das seguintes hipóteses:

31/12/2021

Hipóteses Econômicas e Financeiras
Taxa real anual de juros (1) 4,41% a.a.
Projeção de crescimento real salarial (1)

1,56% a.a.
Fator de determinação do valor real ao longo do tempo (salários) 1,00
Fator de determinação do valor real ao longo do tempo (benefícios) 1,00

31/12/2021

Hipóteses Econômicas e Financeiras
Hipótese sobre rotatividade Experiência Volkswagen 2018-2021

Tábua de mortalidade geral AT-2000 suavizada em 10%,  
segregada por sexo

Tábua de entrada em invalidez RRB-1983
Tábua de mortalidade de inválidos RRB-1944 modificada

Entrada em Aposentadoria
55 anos (100% na primeira idade elegível 

à aposentadoria normal)
Composição de Família de Pensionistas Cônjuge ou filho mais novo informado

(1)  O indexador utilizado é o INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor).
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Exigível Atuarial, Reservas e Fundos
Conta Nome 31/12/2021

2.3.0.0.00.00.00 PATRIMÔNIO SOCIAL 2.170.587.847,35 

2.3.1.0.00.00.00 PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO 2.158.176.751,14 

2.3.1.1.00.00.00 PROVISÕES MATEMÁTICAS 2.114.530.678,10 

2.3.1.1.01.00.00 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS  941.423.438,63 

2.3.1.1.01.01.00 CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA  585.945.882,63 

2.3.1.1.01.01.01 SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS  585.945.882,63 

2.3.1.1.01.02.00 BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO  355.477.556,00 

2.3.1.1.01.02.01 VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGR AMADOS – ASSISTIDOS  323.968.461,00 
2.3.1.1.01.02.02 VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGR AMADOS – ASSISTIDOS  31.509.095,00 

2.3.1.1.02.00.00 BENEFÍCIOS A CONCEDER 1.173.107.239,47 
2.3.1.1.02.01.00 CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA 1.169.221.271,47 

2.3.1.1.02.01.01 SALDO DE CONTAS - PARCEL A PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)  460.254.802,17 

2.3.1.1.02.01.02 SALDO DE CONTAS - PARCEL A PARTICIPANTES  702.816.365,10 

2.3.1.1.02.02.00 SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC  3.043.815,00 
2.3.1.1.02.02.01 SALDO DE CONTAS - PARCEL A PARTICIPANTES PORTADA DE E APC  3.106.289,20 

2.3.1.1.02.02.02 (-) BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUT. EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROG. -  

2.3.1.1.02.02.03 (-) VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGR AMADOS -  

2.3.1.1.02.03.00 VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES -  

2.3.1.1.02.03.01 VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTUR AS DOS PARTICIPANTES -  

2.3.1.1.02.03.02 (-) BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUT. EM REGIME DE CAPIT. NÃO PROGR AMADO  3.885.968,00 

2.3.1.1.02.03.03 (-) VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGR AMADOS  5.132.820,00 

2.3.1.1.02.04.00 VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTUR AS DOS PATROCINADORES  1.246.852,00 
2.3.1.1.02.05.00 VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTUR AS DOS PARTICIPANTES -  

2.3.1.1.03.00.00 (-) 
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUT. EM REG. DE REPART. DE CAPITAIS DE 
COBERT. -  

2.3.1.1.03.01.00 (-) BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO. EM REGIME DE REPARTIÇÃO SIMPLES -  

2.3.1.1.03.01.01 (-) EQUILÍBRIO TÉCNICO  43.646.073,04 

2.3.1.1.03.01.02 (-) RESULTADOS RE ALIZADOS  43.646.073,04 

2.3.1.1.03.02.00 (-) SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO  43.646.073,04 
2.3.1.1.03.03.00 
(+/-) RESERVA DE CONTINGÊNCIA  43.646.073,04 

2.3.1.2.00.00.00 RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO -  
2.3.1.2.01.00.00 DÉFICIT TÉCNICO ACUMUL ADO -  

2.3.1.2.01.01.00 RESULTADOS A RE ALIZAR -  
2.3.1.2.01.01.01 FUNDOS  12.411.096,21 

2.3.1.2.01.01.02 FUNDOS PRE VIDENCIAIS  11.582.152,05 

2.3.1.2.01.02.00 (-) RE VERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGUL AMENTAR -  

2.3.1.2.02.00.00 RE VISÃO DE PL ANO -  

2.3.2.0.00.00.00 OUTROS - PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL  11.582.152,05 

2.3.2.1.00.00.00 FUNDO PREVIDENCIAL  11.582.152,05 

2.3.2.1.01.00.00 FUNDOS ADMINISTR ATIVOS  828.94 4,16 

2.3.2.1.02.00.00 PL ANO DE GESTÃO ADMINISTR ATIVA  828.94 4,16 
2.3.2.1.03.00.00 PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA -  

2.3.2.3.00.00.00 FUNDOS DOS INVESTIMENTOS -

Os valores apresentados do Exigível Atuarial e 
das Reservas e Fundos do Plano foram obtidos 
considerando-se:

•   O Regulamento do Plano de Aposentadoria da 
VWPP vigente em 31/12/2021;

•   Os dados individuais dos participantes do 
Plano de Aposentadoria da VWPP, posicionados 
em 30/06/2021, fornecidos pela Volkswagen 
Previdência Privada – VWPP à Aon, cujo resumo 
estatístico é apresentado na seção Dados dos 
Participantes deste parecer;

•   A avaliação atuarial executada com base 
nas hipóteses e métodos atuariais geralmente 
aceitos, respeitando os critérios e limites da 
legislação vigente, nas características da massa 
de participantes e no regulamento vigente do 
plano;

•   Os dados financeiros e patrimoniais 
fornecidos pela VWPP à Aon, bem como o valor 
do Fundo Previdencial e Administrativo, os quais 
não foram consistidos pela Aon, sendo de inteira 
responsabilidade da Entidade.

•  
A variação das provisões matemáticas de Benefícios 
Concedidos, especificamente das Rendas Vitalícias, 
pode ser explicada pelo aumento da taxa de juros, que 
resultou em um ganho atuarial, o qual foi compensado 
por uma perda atuarial em virtude do reajuste dos 
benefícios acima do esperado, decorrente da inflação 
acumulada durante o ano de 2021.

Já as provisões matemáticas de Benefícios a Conceder, 
parcela de Benefício Definido, apresentaram uma 
redução em decorrência da alteração das hipóteses 
de rotatividade e crescimento salarial. Entretanto, 
dada a pequena representatividade desta parcela 
do plano – apenas 1% das Provisões Matemáticas 

de Benefício Definido – a variação causada pela 
mudança das hipóteses não é material. 

O valor do Patrimônio de Cobertura da parcela de 
Benefício Definido é de R$ 403.009.597,04 é superior 
à Provisão Matemática de Benefício Definido 
(Benefícios Concedidos das Rendas Vitalícias e 
Saldo de Conta Projetado para Invalidez e Morte) de 
R$ 359.363.524,00, resultando em um superávit de R$ 
43.646.073,04, que representa 12,1% das Provisões 
Matemáticas de Benefício Definido. O Superávit está 
completamente constituído dentro da subconta de 
Reserva de Contingência, cujo limite é de 18,34%, 
conforme definido pela Resolução CNPC nº 30, de 
10/10/2018, dado que a duration do plano em 2021 é 
de 8,34 anos. O valor assim constituído é mantido na 
conta de Reserva de Contingência para a manutenção 
do plano e cobertura de eventual oscilação de risco 
da reserva de Saldo de Conta Projetado. 

A Provisão Matemática da parcela de Contribuição 
Definida do Plano equivale ao valor de R$ 
1.755.167.154,10, relativo aos Saldos de Contas 
acumulados, e não oferece risco atuarial.

Esclarecemos que, de acordo com o item 7.21 do 
Regulamento do Plano, o Fundo Previdencial foi 
constituído com as contribuições da Patrocinadora, 
às quais os Participantes não tiveram direito por 
terem se desligado da Patrocinadora antes de se 
tornarem elegíveis aos benefícios do Plano. Este 
Fundo, no valor de R$ 11.582.152,05 em 31/12/2021, 
poderá ser utilizado pela patrocinadora para financiar 
contribuições devidas em exercícios futuros ou para 
cobrir eventuais insuficiências de cobertura. As 
contribuições deverão ser retomadas tão logo seja 
constatada a insuficiência de recursos no Fundo.
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Participantes

As Contribuições mensais de Participante, definidas no item 7.6 do Regulamento do Plano, são determinadas 
conforme regras previstas no Regulamento do Plano. Esse custo representa 2,85% da folha salarial 
posicionada na data-base dos dados. Além deste, é facultado aos participantes a realização de contribuições 
esporádicas, conforme definido no item 7.7 do Regulamento.

Participantes Autopatrocinados e em Benefício Proporcional Diferido

Os Participantes Autopatrocinados deverão efetuar, além de suas próprias contribuições, as contribuições 
que seriam feitas pela Patrocinadora, caso não tivesse ocorrido o término de vínculo empregatício, 
destinadas ao custeio de seu benefício.

Despesas Administrativas

Desde o exercício 2020, conforme aprovado pelo Conselho Deliberativo da VWPP, as Despesas 
Administrativas devidas em função da projeção orçamentária da Entidade vêm sendo rateadas entre os 
Planos de Aposentadoria e Plano de Pecúlio em função da quantidade de participantes de cada plano. Uma 
vez que as patrocinadoras do plano são não-solidárias, a Despesa Administrativa é definida em função 
do custo per capita dos participantes de cada Patrocinadora. As despesas da VWPP com Investimentos 
também são custeadas através de Despesa Administrativa.

Assim, conforme deliberações aprovadas para o Plano de Aposentadoria, a Despesa Administrativa relativa 
à patrocinadora VW Brasil será correspondente a 0,25% de sua folha salarial. Conforme estabelecido no 
item 7.14 do Regulamento do Plano e aprovado pelo Conselho Deliberativo, a patrocinadora poderá utilizar 
o recurso acumulado no Fundo Administrativo, no valor de R$ 828.944,16 em 31/12/2021, para pagamento 
das Despesas Administrativas. As contribuições da patrocinadora deverão ser retomadas imediatamente 
em caso de esgotamento do saldo.

Utilização do Fundo Previdencial

Conforme previsto no Item 7.21 do Regulamento do Plano, a Patrocinadora poderá utilizar o recurso 
acumulado no Fundo Previdencial, parcial ou integralmente, para pagamento das contribuições normais, 
suplementares e de risco da patrocinadora, por sua decisão e/ou para cobrir insuficiências de cobertura do 
plano. As contribuições da patrocinadora deverão ser retomadas imediatamente após o esgotamento do 
saldo.

O presente plano de custeio e contribuições passa a vigorar por 1 (um) ano a partir de janeiro de 2022 ou 
até uma nova Avaliação Atuarial.

Ajuste de Precificação

A VWPP possui títulos públicos federais classificados na categoria títulos mantidos até o vencimento para 
cobertura da parcela de Benefício Definido do Plano. A natureza, quantidade e montante dos títulos, por faixas 
de vencimento, estão descriminados no sistema Venturo.

Conforme consta do artigo 11 da Resolução CGPC nº 26/2008, e alterações posteriores, o valor do ajuste de 
precificação negativo será deduzido da reserva especial, para fins de cálculo do montante a ser destinado. 
Como a posição financeira do plano não apresenta reserva especial para ser destinada, o ajuste de precificação 
para o Plano de Aposentadoria da VWPP não é aplicável. 

Plano de Custeio

Plano de Custeio para o próximo exercício
Patrocinadora

A Contribuição de Patrocinadora, definida no item 7.3 do Regulamento do Plano, será determinada 
atuarialmente para cobertura dos benefícios de risco do Plano. Esse custo representa 0,02% da folha salarial 
posicionada na data-base dos dados.

Adicionalmente, a patrocinadora deveria efetuar as contribuições definidas, conforme previsto no item 7.18 
do Regulamento. Esse custo corresponde ao cálculo das contribuições individuais, conforme descrito no 
Regulamento do Plano, e reflete o resultado da massa de participantes contribuintes na data-base da avaliação. 
Assim, tal relação percentual pode ser diferente ao longo dos meses devido ao fato de as contribuições 
variarem de acordo com a massa de participantes e a folha salarial, seja através de promoções, méritos 
ou alterada pela entrada e saída de participantes do Plano ou alteração do percentual de contribuição. No 
entanto, a VW Brasil, considerando a situação econômica advinda da pandemia do Covid 19 e com fulcro 
no que lhe faculta o Item 7.20 do Regulamento do Plano de Aposentadoria, decidiu pela suspensão das 
referidas contribuições pelo período de 2 (dois) anos, que se iniciou no mês de janeiro de 2021. Desta forma, 
as contribuições da patrocinadora equivaleram a 0,00% da folha salarial posicionada na data-base dos dados.

Importante ressaltar que tal decisão da Patrocinadora foi devidamente aprovada pelo Conselho Deliberativo 
da VWPP, conforme restou consignado na Ata de Reunião do Conselho Deliberativo nº 003, realizada em 
28/10/2020, a qual encontra-se disponível na entidade e foi compartilhada também com a PREVIC.
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Conclusão

Na qualidade de atuários responsáveis pela Avaliação Atuarial do Plano de Aposentadoria da VWPP, administrado 
pela Volkswagen Previdência Privada – VWPP, informamos que no momento desta Avaliação o Plano, relativo 
à patrocinadora VW Brasil, encontra-se superavitário, em conformidade com os princípios atuariais geralmente 
aceitos, dependendo do custeio previsto neste parecer, assim como a boa aderência das hipóteses, para manter 
o equilíbrio. 

As contribuições de Patrocinadora, definidas no item 7.18 do Regulamento, estão suspensas pelo período de 2 
(dois) anos, tendo iniciado em janeiro de 2021, em decorrência de situação econômica atual da Patrocinadora, 
conforme consta da Ata de Reunião do Conselho Deliberativo nº 003, datada de 28/10/2020.

     São Paulo, 15 de fevereiro de 2021.
       Aon

 Renato Maia      Juliana Inoue
 Atuário – MIBA 2.498     Atuária – MIBA 2.424

PARECER ATUARIAL
PLANO DE APOSENTADORIA
(Volkswagen Participações Ltda.)
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A Aon na qualidade de atuário responsável pela avaliação atuarial do Plano de Aposentadoria da VWPP (CNPB 
1984.0011-83), administrado pela Volkswagen Previdência Privada – VWPP, apresenta este parecer sobre a 
situação atuarial do Plano em 31/12/2021.
O Plano de Aposentadoria da VWPP é do tipo Contribuição Variável e patrocinado pela empresa Volkswagen 
Participações Ltda. – VWP, que não é solidária com as demais patrocinadoras do Plano. Na fase de acumulação 
a parcela de risco é o Saldo de Conta Projetado para os casos de Invalidez e Morte, e na fase de concessão 
são os benefícios pagos na forma de Renda Vitalícia, quando aplicável. 

Dados dos Participantes
Apresentamos nos quadros a seguir, as principais características do grupo de participantes do Plano de 
Aposentadoria da VWPP, referentes à Patrocinadora VWP, considerados nessa avaliação atuarial, posicionados 
em 30/06/2021.
Os dados individuais foram fornecidos pela Entidade à Aon que, após a aplicação de testes apropriados de 
consistência e realização dos ajustes necessários em conjunto com a Entidade, considerou-os apropriados 
para fins desta avaliação atuarial.

(1) Inclui 49 participantes Autopatrocinados.

(2) Os valores dos salários, saldos e benefícios estão posicionados na data-base dos dados.

(3) Há 78 assistidos recebendo renda financeira, 1 recebendo renda mista e 13 recebendo renda vitalícia. 

30/06/2021

Participantes Ativos e Autopatrocinados (1)

Número 616
Idade Média (anos) 40,9
Tempo de Serviço Médio (anos) 12,7
Salário Mensal Médio (R$) (2) 10.019

Participantes em Benefício Proporcional Diferido
Número 14
Idade Média (anos) 51,0

Participantes Aguardando Opção
Número 16
Idade Média (anos) 38,8

Participantes Assistidos
Número (3) 92
Idade Média (anos) 65,0
Benefício Financeiro Mensal Médio (R$) (2) 3.008
Benefício Misto Mensal Médio (R$) (2) 2.609
Benefício Vitalício Mensal Médio (R$) (2) 3.923

Hipóteses e Métodos Atuariais Utilizados

Hipóteses Atuariais

As principais hipóteses e métodos atuariais utilizados na apuração das Provisões Matemáticas do Plano 
foram:

Para a Avaliação Atuarial de 2021, a nova Portaria Previc nº 228, de 20/04/2021 estabeleceu o intervalo entre 
3,21% a 4,98% para o Plano de Aposentadoria da VWPP, em função de sua duration de 8,67 anos apurada em 
2020. Conforme atestado no Estudo Técnico da Taxa de Juros realizado, apuramos o retorno médio esperado 
dos investimentos do plano e recomendamos a alteração da hipótese da taxa de juros, passando de 4,08% 
conforme utilizado em 2020 para a taxa de 4,41% a.a. para a Avaliação Atuarial de 2021.

31/12/2021

Hipóteses Econômicas e Financeiras
Taxa real anual de juros (1) 4,41% a.a.
Projeção de crescimento real salarial (1)

1,18% a.a.
Fator de determinação do valor real ao longo do tempo (salários) 1,00
Fator de determinação do valor real ao longo do tempo (benefícios) 1,00

31/12/2021

Hipóteses Econômicas e Financeiras
Hipótese sobre rotatividade Experiência Volkswagen 2018-2021

Tábua de mortalidade geral AT-2000 suavizada em 10%,  
segregada por sexo

Tábua de entrada em invalidez RRB-1983
Tábua de mortalidade de inválidos RRB-1944 modificada

Entrada em Aposentadoria
55 anos (100% na primeira idade elegível 

à aposentadoria normal)
Composição de Família de Pensionistas Cônjuge ou filho mais novo informado

(1)  O indexador utilizado é o INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor).
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Conta Nome 31/12/2021

2.3.0.0.00.00.00 PATRIMÔNIO SOCIAL  115.595.293,76 

2.3.1.0.00.00.00 PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO  112.281.119,62 

2.3.1.1.00.00.00 PROVISÕES MATEMÁTICAS  111.179.461,64 

2.3.1.1.01.00.00 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS  41.566.343,48 

2.3.1.1.01.01.00 CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA  32.394.146,48 

2.3.1.1.01.01.01 SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS  32.394.146,48 

2.3.1.1.01.02.00 BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO  9.172.197,00 

2.3.1.1.01.02.01 VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGR AMADOS – ASSISTIDOS  9.113.620,00 
2.3.1.1.01.02.02 VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGR AMADOS – ASSISTIDOS  58.577,00 

2.3.1.1.02.00.00 BENEFÍCIOS A CONCEDER  69.613.118,16 
2.3.1.1.02.01.00 CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA  69.330.498,16 

2.3.1.1.02.01.01 SALDO DE CONTAS - PARCEL A PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)  22.084.661,74 

2.3.1.1.02.01.02 SALDO DE CONTAS - PARCEL A PARTICIPANTES  46.970.101,17 

2.3.1.1.02.01.03 SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC  -   
2.3.1.1.02.01.04 SALDO DE CONTAS - PARCEL A PARTICIPANTES PORTADA DE E APC  275.735,25 

2.3.1.1.02.02.00 BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUT. EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROG.  -   

2.3.1.1.02.02.01 VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGR AMADOS  -   

2.3.1.1.02.02.02 (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES  -   

2.3.1.1.02.02.03 (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTUR AS DOS PARTICIPANTES  -   

2.3.1.1.02.03.00 BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUT. EM REGIME DE CAPIT. NÃO PROGR AMADO  282.620,00 

2.3.1.1.02.03.01 VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGR AMADOS  411.155,00 

2.3.1.1.02.03.02 (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTUR AS DOS PATROCINADORES  128.535,00 
2.3.1.1.02.03.03 (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTUR AS DOS PARTICIPANTES -

2.3.1.1.02.04.00 
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUT. EM REG. DE REPART. DE CAPITAIS DE 
COBERT. -

2.3.1.1.02.05.00 BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO. EM REGIME DE REPARTIÇÃO SIMPLES -

2.3.1.2.00.00.00 EQUILÍBRIO TÉCNICO  1.101.657,98 

2.3.1.2.01.00.00 RESULTADOS RE ALIZADOS  1.101.657,98 

2.3.1.2.01.01.00 SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO  1.101.657,98 

2.3.1.2.01.01.01 RESERVA DE CONTINGÊNCIA  1.101.657,98 

2.3.1.2.01.01.02 RESERVA ESPECIAL PAR A RE VISÃO DE PL ANO  -   
2.3.1.2.01.02.00 (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMUL ADO  -   

2.3.1.2.02.00.00 RESULTADOS A RE ALIZAR  -   
2.3.2.0.00.00.00 FUNDOS  3.314.174,14 

2.3.2.1.00.00.00 FUNDOS PRE VIDENCIAIS  3.237.762,78 

2.3.2.1.01.00.00 RE VERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGUL AMENTAR  -   

2.3.2.1.02.00.00 RE VISÃO DE PL ANO  -   

2.3.2.1.03.00.00 OUTROS - PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL  3.237.762,78 

2.3.2.2.03.01.00 FUNDO PREVIDENCIAL  3.237.762,78 

2.3.2.2.00.00.00 FUNDOS ADMINISTR ATIVOS  76.411,36 

2.3.2.2.01.00.00 PL ANO DE GESTÃO ADMINISTR ATIVA  76.411,36 
2.3.2.2.02.00.00 PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA  -   

2.3.2.3.00.00.00 FUNDOS DOS INVESTIMENTOS  -   

Métodos Atuariais

Os métodos atuariais utilizados na apuração do 
Exigível Atuarial e Reservas e Fundos do Plano de 
Aposentadoria da VWPP, foram:

> “Método de Capitalização Individual” para 
avaliação de todos os benefícios das parcelas de 
Contribuição Definida do Plano
> “Método do Crédito Unitário Projetado” para 
avaliação do benefício do Saldo de Conta Projetado 
para os casos de Invalidez e Morte

Os métodos atuariais foram mantidos em relação ao 
encerramento do ano anterior.

Em nossa opinião, as premissas e métodos 
utilizados nesta avaliação atuarial para o 
encerramento do exercício de 2021 são apropriados 
e atendem à Resolução CGPC nº 18, de 28/03/2006, 
e suas alterações posteriores, que estabelecem 
os parâmetros técnico-atuariais para estruturação 
de plano de benefícios de entidades fechadas de 
previdência complementar. Além disso, todo o 
conjunto de hipóteses foi alvo de estudo, conforme 
exigido pela legislação em vigor, e cujo detalhamento 
encontra-se em pareceres específicos disponíveis 
na entidade.

A base atuarial adotada pela Aon pressupõe que, a 
cada ano, seja efetuada uma avaliação atuarial e os 
compromissos atuais e contribuições futuras sejam 
recalculados considerando-se os dados vigentes na 
data da Avaliação Atuarial então realizada.

Da mesma forma, realizamos Estudo Técnico de Adequação das Hipóteses demográficas e biométricas, 
conforme estabelecido na Instrução PREVIC nº 33, de 23/10/2020. Com base nos resultados do estudo, 
recomendamos a alteração das seguintes hipóteses:

• Projeção de Crescimento Real de Salário: redução da taxa de 3,29% utilizada até 2020 para 1,18% a partir 
de 2021;
• Rotatividade: alteração da tábua Experiência Volkswagen 2015-2018 utilizada até 2020 para Experiência 
Volkswagen 2018-2021 a partir de 2021.

Quanto às demais hipóteses atuariais, segundo resultados do Estudo de Aderência, recomendamos para a 
Avaliação de 2021 a manutenção das mesmas que foram utilizadas na Avaliação de 2020.
O detalhamento dos estudos de aderência mencionados, que respaldaram a manutenção da taxa real de juros 
e das demais hipóteses, encontra-se em relatório específico.

Exigível Atuarial, Reservas e Fundos
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Os valores apresentados do Exigível Atuarial e 
das Reservas e Fundos do Plano foram obtidos 
considerando-se:

•   O Regulamento do Plano de Aposentadoria da 
VWPP vigente em 31/12/2021;

•   Os dados individuais dos participantes do 
Plano de Aposentadoria da VWPP, posicionados 
em 30/06/2021, fornecidos pela Volkswagen 
Previdência Privada – VWPP à Aon, cujo resumo 
estatístico é apresentado na seção Dados dos 
Participantes deste parecer;

•   A avaliação atuarial executada com base 
nas hipóteses e métodos atuariais geralmente 
aceitos, respeitando os critérios e limites da 
legislação vigente, nas características da massa 
de participantes e no regulamento vigente do 
plano;

•   Os dados financeiros e patrimoniais 
fornecidos pela VWPP à Aon, bem como o valor 
do Fundo Previdencial e Administrativo, os quais 
não foram consistidos pela Aon, sendo de inteira 
responsabilidade da Entidade. 

A variação das provisões matemáticas de Benefícios 
Concedidos, especificamente das Rendas Vitalícias, 
pode ser explicada pelo aumento da taxa de juros, que 
resultou em um ganho atuarial, o qual foi compensado 
por uma perda atuarial em virtude do reajuste dos 
benefícios acima do esperado, decorrente da inflação 
acumulada durante o ano de 2021.

Já as provisões matemáticas de Benefícios a Conceder, 
parcela de Benefício Definido, apresentaram uma 
redução em decorrência da alteração das hipóteses 
de rotatividade e crescimento salarial. Entretanto, 
dada a pequena representatividade desta parcela 
do plano – apenas 3% das Provisões Matemáticas 

de Benefício Definido – a variação causada pela 
mudança das hipóteses não é material. 

O valor do Patrimônio de Cobertura da parcela de 
Benefício Definido é de R$ 10.556.474,98 é superior 
à Provisão Matemática de Benefício Definido 
(Benefícios Concedidos das Rendas Vitalícias e 
Saldo de Conta Projetado para Invalidez e Morte) 
de R$ 9.454.817,00, resultando em um superávit de 
R$ 1.101.657,98, que representa 11,7% das Provisões 
Matemáticas de Benefício Definido. O Superávit está 
completamente constituído dentro da subconta de 
Reserva de Contingência, cujo limite é de 18,34%, 
conforme definido pela Resolução CNPC nº 30, de 
10/10/2018, dado que a duration do plano em 2021 é 
de 8,34 anos. O valor assim constituído é mantido na 
conta de Reserva de Contingência para a manutenção 
do plano e cobertura de eventual oscilação de risco 
da reserva de Saldo de Conta Projetado. 

A Provisão Matemática da parcela de Contribuição 
Definida do Plano equivale ao valor de R$ 
101.724.644,64, relativo aos Saldos de Contas 
acumulados, e não oferece risco atuarial.

Esclarecemos que, de acordo com o item 7.21 do 
Regulamento do Plano, o Fundo Previdencial foi 
constituído com as contribuições da Patrocinadora, 
às quais os Participantes não tiveram direito por 
terem se desligado da Patrocinadora antes de se 
tornarem elegíveis aos benefícios do Plano. Este 
Fundo, no valor de R$ 3.237.762,78 em 31/12/2021, 
poderá ser utilizado pela patrocinadora para financiar 
contribuições devidas em exercícios futuros ou para 
cobrir eventuais insuficiências de cobertura. As 
contribuições deverão ser retomadas tão logo seja 
constatada a insuficiência de recursos no Fundo. 

Ajuste de Precificação

A VWPP possui títulos públicos federais classificados na categoria títulos mantidos até o vencimento para 
cobertura da parcela de Benefício Definido do Plano. A natureza, quantidade e montante dos títulos, por faixas 
de vencimento, estão descriminados no sistema Venturo.

Conforme consta do artigo 11 da Resolução CGPC nº 26/2008, e alterações posteriores, o valor do ajuste de 
precificação negativo será deduzido da reserva especial, para fins de cálculo do montante a ser destinado. Como 
a posição financeira do plano não apresenta reserva especial para ser destinada, o ajuste de precificação para o 
Plano de Aposentadoria da VWPP não é aplicável. 

Plano de Custeio

Plano de Custeio para o próximo exercício
Patrocinadora

A Contribuição de Patrocinadora, definida no item 7.3 do Regulamento do Plano, será determinada atuarialmente 
para cobertura dos benefícios de risco do Plano. Esse custo representa 0,03% da folha salarial posicionada na 
data-base dos dados.

Adicionalmente, a patrocinadora deverá efetuar as contribuições definidas, conforme previsto no item 7.18 do 
Regulamento, equivalente a um custo de 1,97% da folha salarial posicionada na data-base dos dados. Esse custo 
corresponde ao cálculo das contribuições individuais, conforme descrito no Regulamento do Plano, e reflete 
o resultado da massa de participantes contribuintes na data-base da avaliação. Assim, tal relação percentual 
pode ser diferente ao longo dos meses devido ao fato de as contribuições variarem de acordo com a massa 
de participantes e a folha salarial, seja através de promoções, méritos ou alterada pela entrada e saída de 
participantes do Plano ou alteração do percentual de contribuição.

Participantes

As Contribuições mensais de Participante, definidas no item 7.6 do Regulamento do Plano, são determinadas 
conforme regras previstas no Regulamento do Plano. Esse custo representa 4,81% da folha salarial posicionada 
na data-base dos dados. Além deste, é facultado aos participantes a realização de contribuições esporádicas, 
conforme definido no item 7.7 do Regulamento.
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Participantes Autopatrocinados e em Benefício Proporcional Diferido

Os Participantes Autopatrocinados deverão efetuar, além de suas próprias contribuições, as contribuições que 
seriam feitas pela Patrocinadora, caso não tivesse ocorrido o término de vínculo empregatício, destinadas ao 
custeio de seu benefício.

Despesas Administrativas

Desde o exercício 2020, conforme aprovado pelo Conselho Deliberativo da VWPP, as Despesas Administrativas 
devidas em função da projeção orçamentária da Entidade vêm sendo rateadas entre os Planos de Aposentadoria 
e Plano de Pecúlio em função da quantidade de participantes de cada plano. Uma vez que as patrocinadoras do 
plano são não-solidárias, a Despesa Administrativa é definida em função do custo per capita dos participantes 
de cada Patrocinadora. As despesas da VWPP com Investimentos também são custeadas através de Despesa 
Administrativa.

Assim, conforme deliberações aprovadas para o Plano de Aposentadoria, a Despesa Administrativa relativa 
à patrocinadora Volkswagen Participações será correspondente a 0,19% de sua folha salarial. Conforme 
estabelecido no item 7.14 do Regulamento do Plano e aprovado pelo Conselho Deliberativo, a patrocinadora 
poderá utilizar o recurso acumulado no Fundo Administrativo, no valor de R$ 76.411,36 em 31/12/2021, 
para pagamento das Despesas Administrativas. As contribuições da patrocinadora deverão ser retomadas 
imediatamente em caso de esgotamento do saldo.

Utilização do Fundo Previdencial 

Conforme previsto no Item 7.21 do Regulamento do Plano, a Patrocinadora poderá utilizar o recurso acumulado 
no Fundo Previdencial, parcial ou integralmente, para pagamento das contribuições normais, suplementares e de 
risco da patrocinadora, por sua decisão e/ou para cobrir insuficiências de cobertura do plano. As contribuições 
da patrocinadora deverão ser retomadas imediatamente após o esgotamento do saldo.

O presente plano de custeio e contribuições passa a vigorar por 1 (um) ano a partir de janeiro de 2022 ou até 
uma nova Avaliação Atuarial.

Conclusão

Na qualidade de atuários responsáveis pela Avaliação Atuarial do Plano de Aposentadoria da VWPP, 
administrado pela Volkswagen Previdência Privada – VWPP, informamos que no momento desta Avaliação o 
Plano, relativo à patrocinadora Volkswagen Participações, encontra-se superavitário, em conformidade com 
os princípios atuariais geralmente aceitos, dependendo do custeio previsto neste parecer, assim como a boa 
aderência das hipóteses, para manter o equilíbrio.

São Paulo, 15 de fevereiro de 2022.
Aon

 Renato Maia      Juliana Inoue
 Atuário – MIBA 2.498     Atuária – MIBA 2.424
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PARECER ATUARIAL
PLANO DE APOSENTADORIA
(Audi do Brasil Indústria e Comércio de Veículos Ltda.)

Dados dos Participantes

Apresentamos nos quadros a seguir, as principais características do grupo de participantes do Plano de 
Aposentadoria da VWPP, referentes à Patrocinadora Audi, considerados nessa avaliação atuarial, posicionados 
em 30/06/2021.

Os dados individuais foram fornecidos pela Entidade à Aon que, após a aplicação de testes apropriados de 
consistência e realização dos ajustes necessários em conjunto com a Entidade, considerou-os apropriados 
para fins desta avaliação atuarial.

A Aon na qualidade de atuário responsável pela 
avaliação atuarial do Plano de Aposentadoria da 
VWPP (CNPB 1984.0011-83), administrado pela 
Volkswagen Previdência Privada – VWPP, apresenta 
este parecer sobre a situação atuarial do Plano em 
31/12/2021.

O Plano de Aposentadoria da VWPP é do tipo 
Contribuição Variável e patrocinado pela empresa 

Audi do Brasil Indústria e Comércio de Veículos Ltda., 
que não é solidária com as demais patrocinadoras do 
Plano. Na fase de acumulação a parcela de risco é o 
Saldo de Conta Projetado para os casos de Invalidez 
e Morte, e na fase de concessão são os benefícios 
pagos na forma de Renda Vitalícia, quando aplicável. 

PARECER ATUARIAL
PLANO DE APOSENTADORIA

(Audi do Brasil Indústria e Comércio de Veículos Ltda.)
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(1) Inclui 4 participantes Autopatrocinados.

(2) Os valores dos salários, saldos e benefícios estão posicionados na data-base dos dados. 

30/06/2021

Participantes Ativos e Autopatrocinados (1)

Número 140
Idade Média (anos) 37,6
Tempo de Serviço Médio (anos) 6,3
Salário Mensal Médio (R$) (2) 12.788

Participantes em Benefício Proporcional Diferido
Número 3
Idade Média (anos) 33,6

Participantes Aguardando Opção
Número 18
Idade Média (anos) 34,1

Participantes Assistidos
Número (3) 3
Idade Média (anos) 64,6
Benefício Financeiro Mensal Médio (R$) (2) 1.836

Hipóteses e Métodos Atuariais Utilizados

Hipóteses Atuariais

As principais hipóteses e métodos atuariais utilizados na apuração das Provisões Matemáticas do Plano 
foram:

Para a Avaliação Atuarial de 2021, a nova Portaria Previc nº 228, de 20/04/2021 estabeleceu o intervalo entre 
3,21% a 4,98% para o Plano de Aposentadoria da VWPP, em função de sua duration de 8,67 anos apurada em 
2020. Conforme atestado no Estudo Técnico da Taxa de Juros realizado, apuramos o retorno médio esperado 
dos investimentos do plano e recomendamos a alteração da hipótese da taxa de juros, passando de 4,08% 
conforme utilizado em 2020 para a taxa de 4,41% a.a. para a Avaliação Atuarial de 2021.

Da mesma forma, realizamos Estudo Técnico de Adequação das Hipóteses demográficas e biométricas, 
conforme estabelecido na Instrução PREVIC nº 33, de 23/10/2020. Com base nos resultados do estudo, 
recomendamos a alteração das seguintes hipóteses:

31/12/2021

Hipóteses Econômicas e Financeiras
Taxa real anual de juros (1) 4,41% a.a.
Projeção de crescimento real salarial (1)

1,09% a.a.
Fator de determinação do valor real ao longo do tempo (salários) 1,00
Fator de determinação do valor real ao longo do tempo (benefícios) 1,00

31/12/2021

Hipóteses Econômicas e Financeiras
Hipótese sobre rotatividade Experiência Volkswagen 2018-2021

Tábua de mortalidade geral AT-2000 suavizada em 10%,  
segregada por sexo

Tábua de entrada em invalidez RRB-1983
Tábua de mortalidade de inválidos RRB-1944 modificada

Entrada em Aposentadoria
55 anos (100% na primeira idade elegível 

à aposentadoria normal)
Composição de Família de Pensionistas Cônjuge ou filho mais novo informado

(1)  O indexador utilizado é o INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor).
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Exigível Atuarial, Reservas e Fundos

Conta Nome 31/12/2021

2.3.0.0.00.00.00 PATRIMÔNIO SOCIAL 16.075.098,39 

2.3.1.0.00.00.00 PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO 15.182.770,34 

2.3.1.1.00.00.00 PROVISÕES MATEMÁTICAS 15.157.602,10 

2.3.1.1.01.00.00 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS 928.104,21 

2.3.1.1.01.01.00 CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA 928.104,21 

2.3.1.1.01.01.01 SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS 928.104,21 

2.3.1.1.01.02.00 BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO -   

2.3.1.1.01.02.01 VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGR AMADOS – ASSISTIDOS -   
2.3.1.1.01.02.02 VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGR AMADOS – ASSISTIDOS -   

2.3.1.1.02.00.00 BENEFÍCIOS A CONCEDER 14.229.497,89 
2.3.1.1.02.01.00 CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA 14.102.331,89 

2.3.1.1.02.01.01 SALDO DE CONTAS - PARCEL A PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES) 5.329.082,33 

2.3.1.1.02.01.02 SALDO DE CONTAS - PARCEL A PARTICIPANTES 8.267.200,97 

2.3.1.1.02.02.00 SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC 399.312,15 
2.3.1.1.02.02.01 SALDO DE CONTAS - PARCEL A PARTICIPANTES PORTADA DE E APC 106.736,4 4 

2.3.1.1.02.02.02 (-) BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUT. EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROG. -   

2.3.1.1.02.02.03 (-) VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGR AMADOS -   

2.3.1.1.02.03.00 VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES -   

2.3.1.1.02.03.01 VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTUR AS DOS PARTICIPANTES -   

2.3.1.1.02.03.02 (-) BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUT. EM REGIME DE CAPIT. NÃO PROGR AMADO 127.166,00 

2.3.1.1.02.03.03 (-) VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGR AMADOS 200.800,00 

2.3.1.1.02.04.00 VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTUR AS DOS PATROCINADORES 73.634,00 
2.3.1.1.02.05.00 VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTUR AS DOS PARTICIPANTES -   

2.3.1.1.03.00.00 (-) 
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUT. EM REG. DE REPART. DE CAPITAIS DE 
COBERT. -   

2.3.1.1.03.01.00 (-) BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO. EM REGIME DE REPARTIÇÃO SIMPLES -   

2.3.1.1.03.01.01 (-) EQUILÍBRIO TÉCNICO 25.168,24 

2.3.1.1.03.01.02 (-) RESULTADOS RE ALIZADOS 25.168,24 

2.3.1.1.03.02.00 (-) SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO 25.168,24 
2.3.1.1.03.03.00 
(+/-) RESERVA DE CONTINGÊNCIA 23.322,24 

2.3.1.2.00.00.00 RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO 1.846,00   
2.3.1.2.01.00.00 DÉFICIT TÉCNICO ACUMUL ADO -   

2.3.1.2.01.01.00 RESULTADOS A RE ALIZAR -   
2.3.1.2.01.01.01 FUNDOS 894.174,05 

2.3.1.2.01.01.02 FUNDOS PRE VIDENCIAIS 435.235,72 

2.3.1.2.01.02.00 (-) RE VERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGUL AMENTAR                          -   

2.3.1.2.02.00.00 RE VISÃO DE PL ANO 147.019,55 

2.3.2.0.00.00.00 OUTROS - PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL 288.216,17 

2.3.2.1.00.00.00 FUNDO PREVIDENCIAL 288.216,17 

2.3.2.1.01.00.00 FUNDOS ADMINISTR ATIVOS 457.092,33 

2.3.2.1.02.00.00 PL ANO DE GESTÃO ADMINISTR ATIVA 457.092,33 
2.3.2.1.03.00.00 PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA -

2.3.2.2.03.01.00 FUNDOS DOS INVESTIMENTOS -   

Métodos Atuariais

Os métodos atuariais utilizados na apuração do Exigível Atuarial e Reservas e Fundos do Plano de Aposentadoria 
da VWPP, foram:

•  “Método de Capitalização Individual” para avaliação de todos os benefícios das parcelas de Contribuição 
Definida do Plano;

•  “Método do Crédito Unitário Projetado” para avaliação do benefício do Saldo de Conta Projetado para 
os casos de Invalidez e Morte.

Os métodos atuariais foram mantidos em relação ao encerramento do ano anterior.

Em nossa opinião, as premissas e métodos utilizados nesta avaliação atuarial para o encerramento do 
exercício de 2021 são apropriados e atendem à Resolução CGPC nº 18, de 28/03/2006, e suas alterações 
posteriores, que estabelecem os parâmetros técnico-atuariais para estruturação de plano de benefícios 
de entidades fechadas de previdência complementar. Além disso, todo o conjunto de hipóteses foi alvo de 
estudo, conforme exigido pela legislação em vigor, e cujo detalhamento encontra-se em pareceres específicos 
disponíveis na entidade.

A base atuarial adotada pela Aon pressupõe que, a cada ano, seja efetuada uma avaliação atuarial e os 
compromissos atuais e contribuições futuras sejam recalculados considerando-se os dados vigentes na data 
da Avaliação Atuarial então realizada.

• Projeção de Crescimento Real de Salário: redução da taxa de 3,33% utilizada até 2020 para 1,09% a 
partir de 2021;
• Rotatividade: alteração da tábua Experiência Volkswagen 2015-2018 utilizada até 2020 para Experiência 
Volkswagen 2018-2021 a partir de 2021.

Quanto às demais hipóteses atuariais, segundo resultados do Estudo de Aderência, recomendamos para a 
Avaliação de 2021 a manutenção das mesmas que foram utilizadas na Avaliação de 2020.

O detalhamento dos estudos de aderência mencionados, que respaldaram a manutenção da taxa real de juros 
e das demais hipóteses, encontra-se em relatório específico.
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Conta Nome ANTES DEPOIS

1.2.1.1.04.00.00 OPERAÇÕES CONTRATADAS 45.154,17 -

1.2.1.1.04.03.00 DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO 45.154,17  -

1.2.1.1.04.03.02 INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL 45.154,17  - 

2.3.1.2.00.00.00 EQUILÍBRIO TÉCNICO 217.341,96 25.168,24 

2.3.1.2.01.00.00 RESULTADOS RE ALIZADOS 217.341,96 25.168,24 

2.3.1.2.01.01.00 SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO 217.341,96 25.168,24 

2.3.1.2.01.01.01 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 23.322,24 23.322,24 
2.3.1.2.01.01.02 RESERVA ESPECIAL PAR A RE VISÃO DE PL ANO 194.019,72 1.846,00   

2.3.2.0.00.00.00 FUNDOS  745.308,50 894.174,05 
2.3.2.1.00.00.00 FUNDOS PREVIDENCIAIS 288.216,77 435.235,72 

2.3.2.1.01.00.00 RE VERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGUL AMENTAR - -   

2.3.2.1.02.00.00 RE VISÃO DE PL ANO - 147.019,55 

2.3.2.1.03.00.00 OUTROS - PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL 288.216,77 288.216,77
2.3.2.2.03.01.00 FUNDO PRE VIDENCIAL 288.216,77 288.216,77

2.3.2.2.00.00.00 FUNDOS ADMINISTR ATIVOS 457.092,33 457.092,33

Instrução nº 33/2020 Avaliação Anual PRE VIC 2021

Tábua de mortalidade geral AT-2000 suavizada em 10% AT-2000 suavizada em 10%

Taxa de juros real anual 3,98% 4,41%

Provisão Matemática de Benefício Definido R$ 129.012,00 R$ 127.166,00

Os valores apresentados do Exigível Atuarial e das Reservas e Fundos do Plano foram obtidos considerando-se:

•   O Regulamento do Plano de Aposentadoria da VWPP vigente em 31/12/2021;

•   Os dados individuais dos participantes do Plano de Aposentadoria da VWPP, posicionados em 
30/06/2021, fornecidos pela Volkswagen Previdência Privada – VWPP à Aon, cujo resumo estatístico é 
apresentado na seção Dados dos Participantes deste parecer;

•   A avaliação atuarial executada com base nas hipóteses e métodos atuariais geralmente aceitos, 
respeitando os critérios e limites da legislação vigente, nas características da massa de participantes e no 
regulamento vigente do plano;

•   Os dados financeiros e patrimoniais fornecidos pela VWPP à Aon, bem como o valor do Fundo Previdencial 
e Administrativo, os quais não foram consistidos pela Aon, sendo de inteira responsabilidade da Entidade.

 
• A Provisão Matemática da parcela de Contribuição Definida do Plano equivale ao valor de R$ 15.030.436,10, 

relativo aos Saldos de Contas acumulados, e não oferece risco atuarial.

As provisões matemáticas de Benefícios a Conceder, parcela de Benefício Definido, apresentaram um ganho 
atuarial em decorrência da alteração das hipóteses de rotatividade e crescimento salarial, além do aumento da 
Taxa de Juros. 

No momento do recálculo das reservas, o valor do Patrimônio de Cobertura da parcela de Benefício Definido 
era de R$ 344.507,96, superior à Provisão Matemática de Benefício Definido (Saldo de Conta Projetado para 
Invalidez e Morte) de R$ 127.166,00, resultando em um superávit de R$ 217.341,96, que representava 171% das 
Provisões Matemáticas de Benefício Definido. Esse superávit excedia a Reserva de Contingência, cujo limite 
é de 18,34%, conforme definido pela Resolução CNPC nº 30, de 10/10/2018, dado que a duration do plano em 
2021 é de 8,34 anos. Assim, pelo terceiro ano consecutivo foi alocado recurso em Reserva Especial, no valor de 
R$ 194.019,72, tornando-se obrigatória a revisão do plano.

De acordo com a Instrução nº 33, de 23 de outubro de 2020, para fins de cálculo do montante a ser destinado 
para o Fundo de Revisão, é necessário comparar as hipóteses utilizadas pelo plano com as hipóteses mínimas 
definidas pela legislação e, caso necessário, deduzir da Reserva Especial a diferença entre os resultados. O 
comparativo das hipóteses encontra-se abaixo:

• Tábua de mortalidade geral: AT-2000 por sexo, suavizada em 10% => a hipótese mínima é a mesma já 
utilizada na Avaliação Atuarial 2021;

• Taxa real anual de juros: correspondente ao teto do intervalo regulatório estabelecido para o respectivo 
plano de benefícios, reduzida em um ponto percentual => resultando em uma taxa de 3,98%, inferior à taxa real 
de juros utilizada na Avaliação Atuarial 2021 (4,41%).

Uma vez que o valor da Provisão Matemática de Benefício Definido resultante da aplicação das hipóteses previstas 
pela Instrução nº 33/2020 é superior à Provisão Matemática de Benefício Definido apurada na Avaliação Atuarial 
2021, o valor da destinação ao Fundo de Revisão deverá ser deduzido da diferença no valor de R$ 1.846,00 – que 
permanecerá alocado como Reserva Especial em 31/12/2021.

Considerando que o custeio da parcela de Benefício Definido do plano é e sempre foi de responsabilidade integral da 
patrocinadora, não havendo contribuição de risco cobrada dos participantes ativos do plano, todo o valor do Fundo 
de Revisão apurado nesta Avaliação Atuarial será destinado em nome da patrocinadora, conforme estabelecido pela 
legislação, segundo critério da proporção contributiva.

Adicionalmente, conforme estabelecido na Resolução CNPC nº 30, de 10/10/2018, anteriormente à destinação, 
serão deduzidos da reserva especial, para fins de cálculo do montante a ser destinado, os valores correspondentes a 
contratos de confissão de dívida firmados com patrocinadores relativamente, entre outros, a contribuições em atraso, 
a equacionamento de déficit e a serviço passado.

A patrocinadora possui atualmente valor alocado em Operações Contratadas, subconta Instrumentos com Cláusula 
Atuarial, relativo à cobertura do compromisso com o Serviço Passado estabelecido quando da adesão da patrocinadora 
ao Plano. A patrocinadora decidiu utilizar parte da Destinação do Superávit para quitar imediatamente todo valor do 
Serviço Passado.
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Ajuste de Precificação

A VWPP possui títulos públicos federais classificados na categoria títulos mantidos até o vencimento para 
cobertura da parcela de Benefício Definido do Plano. A natureza, quantidade e montante dos títulos, por faixas 
de vencimento, estão descriminados no sistema Venturo.

Conforme consta do artigo 11 da Resolução CGPC nº 26/2008, e alterações posteriores, o valor do ajuste de 
precificação negativo será deduzido da reserva especial, para fins de cálculo do montante a ser destinado. 
Como a posição financeira do plano não apresenta reserva especial para ser destinada, o ajuste de precificação 
para o Plano de Aposentadoria da VWPP não é aplicável. 

Plano de Custeio

Plano de Custeio para o próximo 
exercício
Patrocinadora

A Contribuição de Patrocinadora, definida no item 
7.3 do Regulamento do Plano, será determinada 
atuarialmente para cobertura dos benefícios de 
risco do Plano. Esse custo representa 0,07% da folha 
salarial posicionada na data-base dos dados.

Com a quitação de todo o valor remanescente 
alocado na conta de Operações Contratadas, relativo 
à cobertura do Serviço Passado, efetuado durante o 
processo de revisão do plano, encerrou-se assim o 
compromisso da patrocinadora em realizar o custeio 

mensal para este fim estabelecido que era realizado 
desde a adesão da patrocinadora ao Plano.

Adicionalmente, a patrocinadora deverá efetuar as 
contribuições definidas, conforme previsto no item 
7.18 do Regulamento, equivalente a um custo de 
2,85% da folha salarial posicionada na data-base 
dos dados. Esse custo corresponde ao cálculo 
das contribuições individuais, conforme descrito 
no Regulamento do Plano, e reflete o resultado da 
massa de participantes contribuintes na data-base 
da avaliação. Assim, tal relação percentual pode 
ser diferente ao longo dos meses devido ao fato de 
as contribuições variarem de acordo com a massa 
de participantes e a folha salarial, seja através de 
promoções, méritos ou alterada pela entrada e saída 
de participantes do Plano ou alteração do percentual 
de contribuição.

Após a Revisão do Plano, o valor do Patrimônio de 
Cobertura da parcela de Benefício Definido é de 
R$ 152.334,24, superior à Provisão Matemática de 
Benefício Definido (Saldo de Conta Projetado para 
Invalidez e Morte) de R$ 127.166,00, resultando em 
um superávit de R$ 25.168,24, que representa 19,8% 
das Provisões Matemáticas de Benefício Definido. 
Este superávit excede a Reserva de Contingência, 
cujo limite é de 18,34%, permanecendo o valor de R$ 
1.846,00 em Reserva Especial.

Esclarecemos que o Fundo de Revisão de Plano 
poderá ser utilizado para financiar contribuições 
da patrocinadora em exercícios futuros ou para 
cobrir eventuais insuficiências de cobertura. As 

contribuições deverão ser retomadas tão logo seja 
constatada a insuficiência de recursos no Fundo.

De acordo com o item 7.21 do Regulamento do 
Plano, o Fundo Previdencial foi constituído com 
as contribuições da Patrocinadora, às quais os 
Participantes não tiveram direito por terem se 
desligado da Patrocinadora antes de se tornarem 
elegíveis aos benefícios do Plano. Este Fundo, no 
valor de R$ 288.216,17 em 31/12/2021, poderá 
ser utilizado pela patrocinadora para financiar 
contribuições devidas em exercícios futuros ou para 
cobrir eventuais insuficiências de cobertura. As 
contribuições deverão ser retomadas tão logo seja 
constatada a insuficiência de recursos no Fundo.

Participantes

As Contribuições mensais de Participante, definidas no item 7.6 do Regulamento do Plano, são determinadas 
conforme regras previstas no Regulamento do Plano. Esse custo representa 3,17% da folha salarial posicionada 
na data-base dos dados. Além deste, é facultado aos participantes a realização de contribuições esporádicas, 
conforme definido no item 7.7 do Regulamento.

Participantes Autopatrocinados e em Benefício Proporcional Diferido

Os Participantes Autopatrocinados deverão efetuar, além de suas próprias contribuições, as contribuições 
que seriam feitas pela Patrocinadora, caso não tivesse ocorrido o término de vínculo empregatício, destinadas 
ao custeio de seu benefício.

Despesas Administrativas

Desde o exercício 2020, conforme aprovado pelo Conselho Deliberativo da VWPP, as Despesas Administrativas 
devidas em função da projeção orçamentária da Entidade vêm sendo rateadas entre os Planos de 
Aposentadoria e Plano de Pecúlio em função da quantidade de participantes de cada plano. Uma vez que 
as patrocinadoras do plano são não-solidárias, a Despesa Administrativa é definida em função do custo per 
capita dos participantes de cada Patrocinadora. As despesas da VWPP com Investimentos também são 
custeadas através de Despesa Administrativa.

Assim, conforme deliberações aprovadas para o Plano de Aposentadoria, a Despesa Administrativa relativa 
à patrocinadora Audi será correspondente a 0,17% de sua folha salarial. Conforme estabelecido no item 
7.14 do Regulamento do Plano e aprovado pelo Conselho Deliberativo, a patrocinadora poderá utilizar o 
recurso acumulado no Fundo Administrativo, no valor de R$ 457.092,33 em 31/12/2021, para pagamento 
das Despesas Administrativas. As contribuições da patrocinadora deverão ser retomadas imediatamente em 
caso de esgotamento do saldo.

Utilização do Fundo Previdencial 

Conforme previsto no Item 7.21 do Regulamento do Plano, a Patrocinadora poderá utilizar os recursos 
acumulados no Fundo Previdencial, parcial ou integralmente, para pagamento das contribuições normais, 
suplementares e de risco da patrocinadora, por sua decisão e/ou para cobrir insuficiências de cobertura do 
plano. As contribuições da patrocinadora deverão ser retomadas imediatamente após o esgotamento do 
saldo.

O presente plano de custeio e contribuições passa a vigorar por 1 (um) ano a partir de janeiro de 2022 ou até 
uma nova Avaliação Atuarial.
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Conclusão

Na qualidade de atuários responsáveis pela Avaliação Atuarial do Plano de Aposentadoria da VWPP, administrado 
pela Volkswagen Previdência Privada – VWPP, informamos que no momento desta Avaliação o Plano, relativo 
à patrocinadora Audi, encontra-se superavitário, em conformidade com os princípios atuariais geralmente 
aceitos, dependendo do custeio previsto neste parecer, assim como a boa aderência das hipóteses, para manter 
o equilíbrio. 

     São Paulo, 15 de fevereiro de 2021.
       Aon

 Renato Maia      Juliana Inoue
 Atuário – MIBA 2.498     Atuária – MIBA 2.424

PARECER ATUARIAL
PLANO DE APOSENTADORIA
(MAN Diesel e Turbo Brasil Ltda.)
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Dados dos Participantes

Apresentamos nos quadros a seguir, as principais características do grupo de participantes do Plano de 
Aposentadoria da VWPP, referentes à Patrocinadora MDT, considerados nessa avaliação atuarial, posicionados 
em 30/06/2021.

Os dados individuais foram fornecidos pela Entidade à Aon que, após a aplicação de testes apropriados de 
consistência e realização dos ajustes necessários em conjunto com a Entidade, considerou-os apropriados 
para fins desta avaliação atuarial.

A Aon na qualidade de atuário responsável pela avaliação atuarial do Plano de Aposentadoria da VWPP 
(CNPB 1984.0011-83), administrado pela Volkswagen Previdência Privada – VWPP, apresenta este parecer 
sobre a situação atuarial do Plano em 31/12/2021.

O Plano de Aposentadoria da VWPP é do tipo Contribuição Variável e patrocinado pela empresa MAN 
Diesel e Turbo Brasil Ltda. – MDT, que não é solidária com as demais patrocinadoras do Plano. Na fase de 
acumulação a parcela de risco é o Saldo de Conta Projetado para os casos de Invalidez e Morte, e na fase 
de concessão são os benefícios pagos na forma de Renda Vitalícia, quando aplicável. 

(1) Inclui 8 participantes Autopatrocinados.

(2) Os valores dos salários, saldos e benefícios estão posicionados na data-base dos dados.

30/06/2021

Participantes Ativos e Autopatrocinados (1)

Número 294
Idade Média (anos) 40,7
Tempo de Serviço Médio (anos) 6,8
Salário Mensal Médio (R$) (2) 8.378

Participantes em Benefício Proporcional Diferido
Número 8
Idade Média (anos) 47,8

Participantes Aguardando Opção
Número 17
Idade Média (anos) 38,7

Participantes Assistidos
Número (3) 2
Idade Média (anos) 64,1
Benefício Financeiro Mensal Médio (R$) (2) 2.081

PARECER ATUARIAL
PLANO DE APOSENTADORIA

(MAN Diesel e Turbo Brasil Ltda.)
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Hipóteses e Métodos Atuariais Utilizados

Hipóteses Atuariais

As principais hipóteses e métodos atuariais utilizados na apuração das Provisões Matemáticas do Plano 
foram:

Para a Avaliação Atuarial de 2021, a nova Portaria Previc nº 228, de 20/04/2021 estabeleceu o intervalo entre 
3,21% a 4,98% para o Plano de Aposentadoria da VWPP, em função de sua duration de 8,67 anos apurada em 
2020. Conforme atestado no Estudo Técnico da Taxa de Juros realizado, apuramos o retorno médio esperado 
dos investimentos do plano e recomendamos a alteração da hipótese da taxa de juros, passando de 4,08% 
conforme utilizado em 2020 para a taxa de 4,41% a.a. para a Avaliação Atuarial de 2021.

Da mesma forma, realizamos Estudo Técnico de Adequação das Hipóteses demográficas e biométricas, 
conforme estabelecido na Instrução PREVIC nº 33, de 23/10/2020. Com base nos resultados do estudo, 
recomendamos a alteração das seguintes hipóteses:

31/12/2021

Hipóteses Econômicas e Financeiras
Taxa real anual de juros (1) 4,41% a.a.
Projeção de crescimento real salarial (1)

1,56% a.a.
Fator de determinação do valor real ao longo do tempo (salários) 1,00
Fator de determinação do valor real ao longo do tempo (benefícios) 1,00

31/12/2021

Hipóteses Econômicas e Financeiras
Hipótese sobre rotatividade Experiência Volkswagen 2018-2021

Tábua de mortalidade geral AT-2000 suavizada em 10%,  
segregada por sexo

Tábua de entrada em invalidez RRB-1983
Tábua de mortalidade de inválidos RRB-1944 modificada

Entrada em Aposentadoria
55 anos (100% na primeira idade elegível 

à aposentadoria normal)
Composição de Família de Pensionistas Cônjuge ou filho mais novo informado

(1)  O indexador utilizado é o INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor).

Métodos Atuariais

Os métodos atuariais utilizados na apuração do Exigível Atuarial e Reservas e Fundos do Plano de Aposentadoria 
da VWPP, foram:

•  “Método de Capitalização Individual” para avaliação de todos os benefícios das parcelas de Contribuição 
Definida do Plano;

•  “Método do Crédito Unitário Projetado” para avaliação do benefício do Saldo de Conta Projetado para os 
casos de Invalidez e Morte.

Os métodos atuariais foram mantidos em relação ao encerramento do ano anterior.

Em nossa opinião, as premissas e métodos utilizados nesta avaliação atuarial para o encerramento do exercício 
de 2021 são apropriados e atendem à Resolução CGPC nº 18, de 28/03/2006, e suas alterações posteriores, que 
estabelecem os parâmetros técnico-atuariais para estruturação de plano de benefícios de entidades fechadas 
de previdência complementar. Além disso, todo o conjunto de hipóteses foi alvo de estudo, conforme exigido 
pela legislação em vigor, e cujo detalhamento encontra-se em pareceres específicos disponíveis na entidade.

A base atuarial adotada pela Aon pressupõe que, a cada ano, seja efetuada uma avaliação atuarial e os 
compromissos atuais e contribuições futuras sejam recalculados considerando-se os dados vigentes na data 
da Avaliação Atuarial então realizada.

• Projeção de Crescimento Real de Salário: redução da taxa de 3,53% utilizada até 2020 para 1,56% a partir 
de 2021;
• Rotatividade: alteração da tábua Experiência Volkswagen 2015-2018 utilizada até 2020 para Experiência 
Volkswagen 2018-2021 a partir de 2021.

Quanto às demais hipóteses atuariais, segundo resultados do Estudo de Aderência, recomendamos para a 
Avaliação de 2021 a manutenção das mesmas que foram utilizadas na Avaliação de 2020.
O detalhamento dos estudos de aderência mencionados, que respaldaram a manutenção da taxa real de juros 
e das demais hipóteses, encontra-se em relatório específico.
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Exigível Atuarial, Reservas e Fundos
Conta Nome 31/12/2021

2.3.0.0.00.00.00 PATRIMÔNIO SOCIAL  14.916.226,68 

2.3.1.0.00.00.00 PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO  13.990.217,31 

2.3.1.1.00.00.00 PROVISÕES MATEMÁTICAS  13.866.250,01 

2.3.1.1.01.00.00 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS  1.031.447,01 

2.3.1.1.01.01.00 CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA  1.031.447,01 

2.3.1.1.01.01.01 SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS  1.031.4 47,01 

2.3.1.1.01.02.00 BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO  -   

2.3.1.1.01.02.01 VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGR AMADOS – ASSISTIDOS  -   
2.3.1.1.01.02.02 VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGR AMADOS – ASSISTIDOS  -   

2.3.1.1.02.00.00 BENEFÍCIOS A CONCEDER  12.834.803,00 
2.3.1.1.02.01.00 CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA  12.730.636,00 

2.3.1.1.02.01.01 SALDO DE CONTAS - PARCEL A PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)  4.775.586,17 

2.3.1.1.02.01.02 SALDO DE CONTAS - PARCEL A PARTICIPANTES  7.720.431,51 

2.3.1.1.02.02.00 SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC  -   
2.3.1.1.02.02.01 SALDO DE CONTAS - PARCEL A PARTICIPANTES PORTADA DE E APC  234.618,32 

2.3.1.1.02.02.02 (-) BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUT. EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROG.  -   

2.3.1.1.02.02.03 (-) VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGR AMADOS  -   

2.3.1.1.02.03.00 VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES  -   

2.3.1.1.02.03.01 VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTUR AS DOS PARTICIPANTES  -   

2.3.1.1.02.03.02 (-) BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUT. EM REGIME DE CAPIT. NÃO PROGR AMADO  104.167,00 

2.3.1.1.02.03.03 (-) VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGR AMADOS  168.521,00 

2.3.1.1.02.04.00 VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTUR AS DOS PATROCINADORES  64.354,00 
2.3.1.1.02.05.00 VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTUR AS DOS PARTICIPANTES  -   

2.3.1.1.03.00.00 (-) 
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUT. EM REG. DE REPART. DE CAPITAIS DE 
COBERT.  -   

2.3.1.1.03.01.00 (-) BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO. EM REGIME DE REPARTIÇÃO SIMPLES  -   

2.3.1.1.03.01.01 (-) EQUILÍBRIO TÉCNICO  123.967,30 

2.3.1.1.03.01.02 (-) RESULTADOS RE ALIZADOS  123.967,30 

2.3.1.1.03.02.00 (-) SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO  123.967,30 
2.3.1.1.03.03.00 
(+/-) RESERVA DE CONTINGÊNCIA  19.104,23 

2.3.1.2.00.00.00 RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO  104.863,07 
2.3.1.2.01.00.00 DÉFICIT TÉCNICO ACUMUL ADO  -   

2.3.1.2.01.01.00 RESULTADOS A RE ALIZAR  -   
2.3.1.2.01.01.01 FUNDOS  926.009,37 

2.3.1.2.01.01.02 FUNDOS PRE VIDENCIAIS  357.533,50 

2.3.1.2.01.02.00 (-) RE VERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGUL AMENTAR  -   

2.3.1.2.02.00.00 RE VISÃO DE PL ANO  -   

2.3.2.0.00.00.00 OUTROS - PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL  357.533,50 

2.3.2.1.00.00.00 FUNDO PREVIDENCIAL  357.533,50 

2.3.2.1.01.00.00 FUNDOS ADMINISTR ATIVOS  568.475,87 

2.3.2.1.02.00.00 PL ANO DE GESTÃO ADMINISTR ATIVA  568.475,87 
2.3.2.1.03.00.00 PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA  -   

2.3.2.2.03.01.00 FUNDOS DOS INVESTIMENTOS  -   

Os valores apresentados do Exigível Atuarial e das Reservas e Fundos do Plano foram obtidos considerando-se:

•   O Regulamento do Plano de Aposentadoria da VWPP vigente em 31/12/2021;

•   Os dados individuais dos participantes do Plano de Aposentadoria da VWPP, posicionados em 
30/06/2021, fornecidos pela Volkswagen Previdência Privada – VWPP à Aon, cujo resumo estatístico é 
apresentado na seção Dados dos Participantes deste parecer;

•   A avaliação atuarial executada com base nas hipóteses e métodos atuariais geralmente aceitos, 
respeitando os critérios e limites da legislação vigente, nas características da massa de participantes e no 
regulamento vigente do plano;

•   Os dados financeiros e patrimoniais fornecidos pela VWPP à Aon, bem como o valor do Fundo Previdencial 
e Administrativo, os quais não foram consistidos pela Aon, sendo de inteira responsabilidade da Entidade. 

• As provisões matemáticas de Benefícios a Conceder, parcela de Benefício Definido, apresentaram um 
ganho atuarial em decorrência da alteração das hipóteses de rotatividade e crescimento salarial, além do 
aumento da Taxa de Juros. 

O valor do Patrimônio de Cobertura da parcela de Benefício Definido é de R$ 228.134,30 é superior à Provisão 
Matemática de Benefício Definido (Saldo de Conta Projetado para Invalidez e Morte) de R$ 104.167,00, resultando 
em um superávit de R$ 123.967,30, que representa 119% das Provisões Matemáticas de Benefício Definido. 
Esse superávit excede a Reserva de Contingência, cujo limite é de 18,34%, conforme definido pela Resolução 
CNPC nº 30, de 10/10/2018, dado que a duration do plano em 2021 é de 8,34 anos. Assim, pelo segundo ano 
consecutivo foi alocado recurso em Reserva Especial, no valor de R$ 104.863,07. 

A Provisão Matemática da parcela de Contribuição Definida do Plano equivale ao valor de R$ 13.762.083,01, 
relativo aos Saldos de Contas acumulados, e não oferece risco atuarial.

A patrocinadora decidiu utilizar parte do Fundo Previdencial para quitar todo valor remanescente alocado em 
Operações Contratadas, subconta Instrumentos com Cláusula Atuarial, relativo à cobertura do compromisso 
com o Serviço Passado estabelecido quando da adesão da patrocinadora ao Plano.
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Conta Nome ANTES DEPOIS

1.2.1.1.04.00.00 OPERAÇÕES CONTRATADAS 101.197,35 -

1.2.1.1.04.03.00 DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO 101.197,35  -

1.2.1.1.04.03.02 INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA ATUARIAL 101.197,35  - 

2.3.2.0.00.00.00 FUNDOS  1.027.206,72  926.009,37 

2.3.2.1.00.00.00 FUNDOS PRE VIDENCIAIS 458.730,85  357.533,50 

2.3.2.1.03.00.00 OUTROS - PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL 458.730,85  357.533,50 

2.3.2.2.03.01.00 FUNDO PRE VIDENCIAL  458.730,85  357.533,50 
2.3.2.2.00.00.00 FUNDOS ADMINISTR ATIVOS 568.475,87 568.475,87

Esclarecemos que, de acordo com o item 7.21 do Regulamento do Plano, o Fundo Previdencial foi constituído com as 
contribuições da Patrocinadora, às quais os Participantes não tiveram direito por terem se desligado da Patrocinadora 
antes de se tornarem elegíveis aos benefícios do Plano. O valor remanescente do Fundo, de R$ 357.533,50 em 
31/12/2021, poderá ser utilizado pela patrocinadora para financiar contribuições devidas em exercícios futuros ou 
para cobrir eventuais insuficiências de cobertura. As contribuições deverão ser retomadas tão logo seja constatada a 
insuficiência de recursos no Fundo.

Ajuste de Precificação

A VWPP possui títulos públicos federais classificados na categoria títulos mantidos até o vencimento para cobertura 
da parcela de Benefício Definido do Plano. A natureza, quantidade e montante dos títulos, por faixas de vencimento, 
estão descriminados no sistema Venturo.

Conforme consta do artigo 11 da Resolução CGPC nº 26/2008, e alterações posteriores, o valor do ajuste de 
precificação negativo será deduzido da reserva especial, para fins de cálculo do montante a ser destinado. Como a 
posição financeira do plano não apresenta reserva especial para ser destinada, o ajuste de precificação para o Plano 
de Aposentadoria da VWPP não é aplicável. 

Plano de Custeio

Plano de Custeio para o próximo exercício
Patrocinadora

A Contribuição de Patrocinadora, definida no item 7.3 do Regulamento do Plano, será determinada 
atuarialmente para cobertura dos benefícios de risco do Plano. Esse custo representa 0,04% da folha salarial 
posicionada na data-base dos dados.

Com a utilização do Fundo Previdencial para quitação de todo o valor remanescente alocado na conta de 
Operações Contratadas, relativo à cobertura do Serviço Passado, encerrou-se assim o compromisso da 
patrocinadora em realizar o custeio mensal para este fim estabelecido que era realizado desde a adesão da 
patrocinadora ao Plano.

A patrocinadora deverá efetuar as contribuições definidas, conforme previsto no item 7.18 do Regulamento, 
equivalente a um custo de 2,45% da folha salarial posicionada na data-base dos dados. Esse custo 
corresponde ao cálculo das contribuições individuais, conforme descrito no Regulamento do Plano, e reflete 
o resultado da massa de participantes contribuintes na data-base da avaliação. Assim, tal relação percentual 
pode ser diferente ao longo dos meses devido ao fato de as contribuições variarem de acordo com a massa 
de participantes e a folha salarial, seja através de promoções, méritos ou alterada pela entrada e saída de 
participantes do Plano ou alteração do percentual de contribuição.

Participantes

As Contribuições mensais de Participante, definidas no item 7.6 do Regulamento do Plano, são determinadas 
conforme regras previstas no Regulamento do Plano. Esse custo representa 3,93% da folha salarial posicionada 
na data-base dos dados. Além deste, é facultado aos participantes a realização de contribuições esporádicas, 
conforme definido no item 7.7 do Regulamento.

Participantes Autopatrocinados e em Benefício Proporcional Diferido

Os Participantes Autopatrocinados deverão efetuar, além de suas próprias contribuições, as contribuições 
que seriam feitas pela Patrocinadora, caso não tivesse ocorrido o término de vínculo empregatício, destinadas 
ao custeio de seu benefício.
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Despesas Administrativas

Desde o exercício 2020, conforme aprovado pelo Conselho Deliberativo da VWPP, as Despesas Administrativas 
devidas em função da projeção orçamentária da Entidade vêm sendo rateadas entre os Planos de 
Aposentadoria e Plano de Pecúlio em função da quantidade de participantes de cada plano. Uma vez que 
as patrocinadoras do plano são não-solidárias, a Despesa Administrativa é definida em função do custo per 
capita dos participantes de cada Patrocinadora. As despesas da VWPP com Investimentos também são 
custeadas através de Despesa Administrativa.

Assim, conforme deliberações aprovadas para o Plano de Aposentadoria, a Despesa Administrativa relativa 
à patrocinadora MDT será correspondente a 0,22% de sua folha salarial. Conforme estabelecido no item 
7.14 do Regulamento do Plano e aprovado pelo Conselho Deliberativo, a patrocinadora poderá utilizar o 
recurso acumulado no Fundo Administrativo, no valor de R$ 568.475,87 em 31/12/2021, para pagamento 
das Despesas Administrativas. As contribuições da patrocinadora deverão ser retomadas imediatamente em 
caso de esgotamento do saldo.

Utilização do Fundo Previdencial 

Conforme previsto no Item 7.21 do Regulamento do Plano, a Patrocinadora poderá utilizar o recurso acumulado 
no Fundo Previdencial, parcial ou integralmente, para pagamento das contribuições normais, suplementares 
e de risco da patrocinadora, por sua decisão e/ou para cobrir insuficiências de cobertura do plano. As 
contribuições da patrocinadora deverão ser retomadas imediatamente após o esgotamento do saldo.

O presente plano de custeio e contribuições passa a vigorar por 1 (um) ano a partir de janeiro de 2022 ou até 
uma nova Avaliação Atuarial.
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PARECER ATUARIAL
PLANO DE APOSENTADORIA

(Man Latin América Indústria e Comércio de Veículos Ltda.)

Dados dos Participantes

Apresentamos nos quadros a seguir, as principais características do grupo de participantes do Plano de 
Aposentadoria da VWPP, referentes à Patrocinadora MAN Latin (C&O), considerados nessa avaliação atuarial, 
posicionados em 30/06/2021.

Os dados individuais foram fornecidos pela Entidade à Aon que, após a aplicação de testes apropriados de 
consistência e realização dos ajustes necessários em conjunto com a Entidade, considerou-os apropriados 
para fins desta avaliação atuarial.

A Aon na qualidade de atuário responsável pela avaliação atuarial do Plano de Aposentadoria da VWPP (CNPB 
1984.0011-83), administrado pela Volkswagen Previdência Privada – VWPP, apresenta este parecer sobre a 
situação atuarial do Plano em 31/12/2021.

O Plano de Aposentadoria da VWPP é do tipo Contribuição Variável e patrocinado pela empresa Man Latin 
América Indústria e Comércio de Veículos Ltda. – MAN Latin (C&O), que não é solidária com as demais 
patrocinadoras do Plano. Na fase de acumulação a parcela de risco é o Saldo de Conta Projetado para os 
casos de Invalidez e Morte, e na fase de concessão são os benefícios pagos na forma de Renda Vitalícia, 
quando aplicável. 

PARECER ATUARIAL
PLANO DE APOSENTADORIA

(Man Latin América Indústria e  
Comércio de Veículos Ltda.)
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(1) Inclui 40 participantes Autopatrocinados.

(2) Os valores dos salários, saldos e benefícios estão posicionados na data-base dos dados.

(3) Há 69 assistidos recebendo renda financeira, 10 recebendo renda mista e 3 recebendo renda vitalícia. Além 
disso, há 3 inativos cujo benefício está suspenso ou aguardando o requerimento da pensão por morte. 

30/06/2021

Participantes Ativos e Autopatrocinados (1)

Número 1.203
Idade Média (anos) 40,9
Tempo de Serviço Médio (anos) 9,0
Salário Mensal Médio (R$) (2) 10.552

Participantes em Benefício Proporcional Diferido
Número 19
Idade Média (anos) 46,4

Participantes Aguardando Opção
Número 34
Idade Média (anos) 34,6

Participantes Assistidos
Número (3) 85
Idade Média (anos) 64,9
Benefício Financeiro Mensal Médio (R$) (2) 5.821
Benefício Misto Mensal Médio (R$) (2) 14.733
Benefício Vitalício Mensal Médio (R$) (2) 12.741

Hipóteses e Métodos Atuariais Utilizados

Hipóteses Atuariais

As principais hipóteses e métodos atuariais utilizados na apuração das Provisões Matemáticas do Plano 
foram:

Para a Avaliação Atuarial de 2021, a nova Portaria Previc nº 228, de 20/04/2021 estabeleceu o intervalo entre 
3,21% a 4,98% para o Plano de Aposentadoria da VWPP, em função de sua duration de 8,67 anos apurada em 
2020. Conforme atestado no Estudo Técnico da Taxa de Juros realizado, apuramos o retorno médio esperado 
dos investimentos do plano e recomendamos a alteração da hipótese da taxa de juros, passando de 4,08% 
conforme utilizado em 2020 para a taxa de 4,41% a.a. para a Avaliação Atuarial de 2021.

Da mesma forma, realizamos Estudo Técnico de Adequação das Hipóteses demográficas e biométricas, 
conforme estabelecido na Instrução PREVIC nº 33, de 23/10/2020. Com base nos resultados do estudo, 
recomendamos a alteração das seguintes hipóteses:

31/12/2021

Hipóteses Econômicas e Financeiras
Taxa real anual de juros (1) 4,41% a.a.
Projeção de crescimento real salarial (1)

1,22% a.a.
Fator de determinação do valor real ao longo do tempo (salários) 1,00
Fator de determinação do valor real ao longo do tempo (benefícios) 1,00

31/12/2021

Hipóteses Econômicas e Financeiras
Hipótese sobre rotatividade Experiência Volkswagen 2018-2021

Tábua de mortalidade geral AT-2000 suavizada em 10%,  
segregada por sexo

Tábua de entrada em invalidez RRB-1983
Tábua de mortalidade de inválidos RRB-1944 modificada

Entrada em Aposentadoria
55 anos (100% na primeira idade elegível 

à aposentadoria normal)
Composição de Família de Pensionistas Cônjuge ou filho mais novo informado

(1)  O indexador utilizado é o INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor).
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Exigível Atuarial, Reservas e Fundos
Conta Nome 31/12/2021

2.3.0.0.00.00.00 PATRIMÔNIO SOCIAL 258.985.160,17 

2.3.1.0.00.00.00 PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO 257.584.358,34 

2.3.1.1.00.00.00 PROVISÕES MATEMÁTICAS 252.376.505,43 

2.3.1.1.01.00.00 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS 82.981.800,55 

2.3.1.1.01.01.00 CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA 54.033.367,55 

2.3.1.1.01.01.01 SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS 54.033.367,55 

2.3.1.1.01.02.00 BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO 28.948.433,00 

2.3.1.1.01.02.01 VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGR AMADOS – ASSISTIDOS 28.868.843,00 
2.3.1.1.01.02.02 VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGR AMADOS – ASSISTIDOS 79.590,00 

2.3.1.1.02.00.00 BENEFÍCIOS A CONCEDER 169.394.704,88 
2.3.1.1.02.01.00 CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA 168.933.746,88 

2.3.1.1.02.01.01 SALDO DE CONTAS - PARCEL A PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES) 69.708.957,60 

2.3.1.1.02.01.02 SALDO DE CONTAS - PARCEL A PARTICIPANTES 95.4 40.761,39 

2.3.1.1.02.01.03 SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC 3.035.192,93 
2.3.1.1.02.01.04 SALDO DE CONTAS - PARCEL A PARTICIPANTES PORTADA DE E APC 748.834,96 

2.3.1.1.02.02.00 BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUT. EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROG.                            -   

2.3.1.1.02.02.01 VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGR AMADOS                            -   

2.3.1.1.02.02.02 (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES                            -   

2.3.1.1.02.02.03 (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTUR AS DOS PARTICIPANTES                            -   

2.3.1.1.02.03.00 BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUT. EM REGIME DE CAPIT. NÃO PROGR AMADO 460.958,00 

2.3.1.1.02.03.01 VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGR AMADOS 682.718,00 

2.3.1.1.02.03.02 (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTUR AS DOS PATROCINADORES 221.760,00 
2.3.1.1.02.03.03 (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTUR AS DOS PARTICIPANTES                            -   

2.3.1.1.02.04.00 
BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUT. EM REG. DE REPART. DE CAPITAIS DE 
COBERT.                            -   

2.3.1.1.02.05.00 BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO. EM REGIME DE REPARTIÇÃO SIMPLES                            -   

2.3.1.2.00.00.00 EQUILÍBRIO TÉCNICO 5.207.852,91 

2.3.1.2.01.00.00 RESULTADOS RE ALIZADOS 5.207.852,91 

2.3.1.2.01.01.00 SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO 5.207.852,91 

2.3.1.2.01.01.01 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 5.207.852,91 

2.3.1.2.01.01.02 RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO -   
2.3.1.2.01.02.00 (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMUL ADO -   

2.3.1.2.02.00.00 RESULTADOS A RE ALIZAR -   
2.3.2.0.00.00.00 FUNDOS 1.400.801,83 

2.3.2.1.00.00.00 FUNDOS PRE VIDENCIAIS 670.205,05 

2.3.2.1.01.00.00 RE VERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGUL AMENTAR -   

2.3.2.1.02.00.00 RE VISÃO DE PL ANO -   

2.3.2.1.03.00.00 OUTROS - PREVISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL 670.205,05 

2.3.2.2.03.01.00 FUNDO PREVIDENCIAL 670.205,05 

2.3.2.2.00.00.00 FUNDOS ADMINISTR ATIVOS 730.596,78 

2.3.2.2.01.00.00 PL ANO DE GESTÃO ADMINISTR ATIVA 730.596,78 
2.3.2.2.02.00.00 PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA -

2.3.2.3.00.00.00 FUNDOS DOS INVESTIMENTOS -

Métodos Atuariais

Os métodos atuariais utilizados na apuração do Exigível Atuarial e Reservas e Fundos do Plano de Aposentadoria 
da VWPP, foram:

•  “Método de Capitalização Individual” para avaliação de todos os benefícios das parcelas de Contribuição 
Definida do Plano;

•  “Método do Crédito Unitário Projetado” para avaliação do benefício do Saldo de Conta Projetado para 
os casos de Invalidez e Morte.

Os métodos atuariais foram mantidos em relação ao encerramento do ano anterior.

Em nossa opinião, as premissas e métodos utilizados nesta avaliação atuarial para o encerramento do 
exercício de 2021 são apropriados e atendem à Resolução CGPC nº 18, de 28/03/2006, e suas alterações 
posteriores, que estabelecem os parâmetros técnico-atuariais para estruturação de plano de benefícios 
de entidades fechadas de previdência complementar. Além disso, todo o conjunto de hipóteses foi alvo de 
estudo, conforme exigido pela legislação em vigor, e cujo detalhamento encontra-se em pareceres específicos 
disponíveis na entidade.

A base atuarial adotada pela Aon pressupõe que, a cada ano, seja efetuada uma avaliação atuarial e os 
compromissos atuais e contribuições futuras sejam recalculados considerando-se os dados vigentes na data 
da Avaliação Atuarial então realizada.

• Projeção de Crescimento Real de Salário: redução da taxa de 2,25% utilizada até 2020 para 1,22% a 
partir de 2021;
• Rotatividade: alteração da tábua Experiência Volkswagen 2015-2018 utilizada até 2020 para Experiência 
Volkswagen 2018-2021 a partir de 2021.

Quanto às demais hipóteses atuariais, segundo resultados do Estudo de Aderência, recomendamos para a 
Avaliação de 2021 a manutenção das mesmas que foram utilizadas na Avaliação de 2020.
O detalhamento dos estudos de aderência mencionados, que respaldaram a manutenção da taxa real de juros 
e das demais hipóteses, encontra-se em relatório específico.
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Os valores apresentados do Exigível Atuarial e 
das Reservas e Fundos do Plano foram obtidos 
considerando-se:

•   O Regulamento do Plano de Aposentadoria da 
VWPP vigente em 31/12/2021;

•   Os dados individuais dos participantes do 
Plano de Aposentadoria da VWPP, posicionados 
em 30/06/2021, fornecidos pela Volkswagen 
Previdência Privada – VWPP à Aon, cujo resumo 
estatístico é apresentado na seção Dados dos 
Participantes deste parecer;

•   A avaliação atuarial executada com base 
nas hipóteses e métodos atuariais geralmente 
aceitos, respeitando os critérios e limites da 
legislação vigente, nas características da massa 
de participantes e no regulamento vigente do 
plano;

•   Os dados financeiros e patrimoniais 
fornecidos pela VWPP à Aon, bem como o valor 
do Fundo Previdencial e Administrativo, os quais 
não foram consistidos pela Aon, sendo de inteira 
responsabilidade da Entidade. 

A variação das provisões matemáticas de Benefícios 
Concedidos, especificamente das Rendas Vitalícias, 
pode ser explicada pelo aumento da taxa de juros, 
que resultou em um ganho atuarial, o qual foi 
compensado por uma perda atuarial em virtude 
do reajuste dos benefícios acima do esperado, 
decorrente da inflação acumulada durante o ano de 
2021.

Já as provisões matemáticas de Benefícios 
a Conceder, parcela de Benefício Definido, 
apresentaram uma redução em decorrência 
da alteração das hipóteses de rotatividade e 
crescimento salarial. Entretanto, dada a pequena 
representatividade desta parcela do plano – apenas 

1,6% das Provisões Matemáticas de Benefício 
Definido – a variação causada pela mudança das 
hipóteses não é material. 

O valor do Patrimônio de Cobertura da parcela de 
Benefício Definido é de R$ 34.617.243,91 é superior 
à Provisão Matemática de Benefício Definido 
(Benefícios Concedidos das Rendas Vitalícias e 
Saldo de Conta Projetado para Invalidez e Morte) de 
R$ 29.409.391,00, resultando em um superávit de R$ 
5.207.852,91, que representa 17,7% das Provisões 
Matemáticas de Benefício Definido. O Superávit está 
completamente constituído dentro da subconta de 
Reserva de Contingência, cujo limite é de 18,34%, 
conforme definido pela Resolução CNPC nº 30, de 
10/10/2018, dado que a duration do plano em 2021 é 
de 8,34 anos. O valor assim constituído é mantido na 
conta de Reserva de Contingência para a manutenção 
do plano e cobertura de eventual oscilação de risco 
da reserva de Saldo de Conta Projetado. 

A Provisão Matemática da parcela de Contribuição 
Definida do Plano equivale ao valor de R$ 
222.967.114,43, relativo aos Saldos de Contas 
acumulados, e não oferece risco atuarial.

Esclarecemos que, de acordo com o item 7.21 do 
Regulamento do Plano, o Fundo Previdencial foi 
constituído com as contribuições da Patrocinadora, 
às quais os Participantes não tiveram direito por 
terem se desligado da Patrocinadora antes de se 
tornarem elegíveis aos benefícios do Plano. Este 
Fundo, no valor de R$ 670.205,05 em 31/12/2021, 
poderá ser utilizado pela patrocinadora para financiar 
contribuições devidas em exercícios futuros ou para 
cobrir eventuais insuficiências de cobertura. As 
contribuições deverão ser retomadas tão logo seja 
constatada a insuficiência de recursos no Fundo.

Ajuste de Precificação

A VWPP possui títulos públicos federais classificados na categoria títulos mantidos até o vencimento para 
cobertura da parcela de Benefício Definido do Plano. A natureza, quantidade e montante dos títulos, por faixas 
de vencimento, estão descriminados no sistema Venturo.

Conforme consta do artigo 11 da Resolução CGPC nº 26/2008, e alterações posteriores, o valor do ajuste de 
precificação negativo será deduzido da reserva especial, para fins de cálculo do montante a ser destinado. 
Como a posição financeira do plano não apresenta reserva especial para ser destinada, o ajuste de precificação 
para o Plano de Aposentadoria da VWPP não é aplicável. 

Plano de Custeio

Plano de Custeio para o próximo exercício
Patrocinadora

A Contribuição de Patrocinadora, definida no item 7.3 do Regulamento do Plano, será determinada 
atuarialmente para cobertura dos benefícios de risco do Plano. Esse custo representa 0,03% da folha salarial 
posicionada na data-base dos dados.

Adicionalmente, a patrocinadora deverá efetuar as contribuições definidas, conforme previsto no item 7.18 do 
Regulamento, equivalente a um custo de 2,54% da folha salarial posicionada na data-base dos dados. Esse 
custo corresponde ao cálculo das contribuições individuais, conforme descrito no Regulamento do Plano, 
e reflete o resultado da massa de participantes contribuintes na data-base da avaliação. Assim, tal relação 
percentual pode ser diferente ao longo dos meses devido ao fato de as contribuições variarem de acordo com 
a massa de participantes e a folha salarial, seja através de promoções, méritos ou alterada pela entrada e 
saída de participantes do Plano ou alteração do percentual de contribuição.
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Participantes

As Contribuições mensais de Participante, definidas no item 7.6 do Regulamento do Plano, são determinadas 
conforme regras previstas no Regulamento do Plano. Esse custo representa 3,93% da folha salarial posicionada 
na data-base dos dados. Além deste, é facultado aos participantes a realização de contribuições esporádicas, 
conforme definido no item 7.7 do Regulamento.

Participantes Autopatrocinados e em Benefício Proporcional Diferido

Os Participantes Autopatrocinados deverão efetuar, além de suas próprias contribuições, as contribuições que 
seriam feitas pela Patrocinadora, caso não tivesse ocorrido o término de vínculo empregatício, destinadas ao 
custeio de seu benefício.

Despesas Administrativas

Desde o exercício 2020, conforme aprovado pelo Conselho Deliberativo da VWPP, as Despesas Administrativas 
devidas em função da projeção orçamentária da Entidade vêm sendo rateadas entre os Planos de Aposentadoria 
e Plano de Pecúlio em função da quantidade de participantes de cada plano. Uma vez que as patrocinadoras do 
plano são não-solidárias, a Despesa Administrativa é definida em função do custo per capita dos participantes 
de cada Patrocinadora. As despesas da VWPP com Investimentos também são custeadas através de Despesa 
Administrativa.

Assim, conforme deliberações aprovadas para o Plano de Aposentadoria, a Despesa Administrativa relativa à 
patrocinadora MAN Latin (C&O) será correspondente a 0,19% de sua folha salarial. Conforme estabelecido no 
item 7.14 do Regulamento do Plano e aprovado pelo Conselho Deliberativo, a patrocinadora poderá utilizar o 
recurso acumulado no Fundo Administrativo, no valor de R$ 730.596,78 em 31/12/2021, para pagamento das 
Despesas Administrativas. As contribuições da patrocinadora deverão ser retomadas imediatamente em caso 
de esgotamento do saldo.

Utilização do Fundo Previdencial 

Conforme previsto no Item 7.21 do Regulamento do Plano, a Patrocinadora poderá utilizar o recurso acumulado 
no Fundo Previdencial, parcial ou integralmente, para pagamento das contribuições normais, suplementares e de 
risco da patrocinadora, por sua decisão e/ou para cobrir insuficiências de cobertura do plano. As contribuições 
da patrocinadora deverão ser retomadas imediatamente após o esgotamento do saldo.

O presente plano de custeio e contribuições passa a vigorar por 1 (um) ano a partir de janeiro de 2022 ou até uma 
nova Avaliação Atuarial.

Conclusão

Na qualidade de atuários responsáveis pela Avaliação Atuarial do Plano de Aposentadoria da VWPP, administrado 
pela Volkswagen Previdência Privada – VWPP, informamos que no momento desta Avaliação o Plano, relativo 
à patrocinadora MAN Latin (C&O), encontra-se superavitário, em conformidade com os princípios atuariais 
geralmente aceitos, dependendo do custeio previsto neste parecer, assim como a boa aderência das hipóteses, 
para manter o equilíbrio. 

     São Paulo, 15 de fevereiro de 2021.
       Aon

 Renato Maia      Juliana Inoue
 Atuário – MIBA 2.498     Atuária – MIBA 2.424
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PARECER ATUARIAL
PLANO DE PECÚLIO DA VWPP

Dados dos Participantes

Apresentamos nos quadros a seguir, as principais características do grupo de participantes do Plano de 
Pecúlio da VWPP considerados nessa avaliação atuarial, posicionados em 30/06/2021.

Os dados individuais foram fornecidos pela Entidade à Aon que, após a aplicação de testes apropriados de 
consistência e realização dos ajustes necessários em conjunto com a Entidade, considerou-os apropriados 
para fins desta avaliação atuarial.

A Aon na qualidade de atuário responsável pela avaliação atuarial do Plano de Pecúlio da VWPP (CNPB 
1988.0013-74), administrado pela Volkswagen Previdência Privada – VWPP, apresenta este parecer sobre a 
situação atuarial do Plano em 31/12/2021.

O Plano de Pecúlio da VWPP é do tipo Benefício Definido, com custeio exclusivo a ser realizado pelos 
participantes vinculados às seguintes empresas: Volkswagen do Brasil Indústria e Comércio de Veículos 
Automotores Ltda., Volkswagen Participações Ltda., Audi do Brasil Indústria e Comércio de Veículos Ltda., e 
MAN Latin América Indústria e Comércio de Veículos Ltda. 

Uma vez que o Plano de Custeio é realizado exclusivamente pelos participantes, as empresas acima 
mencionadas celebraram um convênio de adesão que estabelece a solidariedade entre as patrocinadoras.
O benefício oferecido pelo plano refere-se ao pagamento de pecúlios por morte ou invalidez aos participantes 
que voluntariamente aderirem ao Plano, através de custeio definido atuarialmente. 

PARECER ATUARIAL
Plano de Pecúlio da VWPP
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30/06/2021

Participantes Ativos
Número 13.913
Idade Média (anos) 42,9
Tempo de Serviço Médio (anos) 16,9
Salário Mensal Médio (R$) 7.896

Participantes Assistidos
Número 1.392
Idade Média (anos) 68,8
Valor Médio do Capital Segurado (R$) 58.467

Hipóteses e Métodos Atuariais Utilizados

Hipóteses Atuariais

As principais hipóteses e métodos atuariais utilizados na apuração das Provisões Matemáticas do Plano 
foram:

31/12/2021

Hipóteses Econômicas e Financeiras
Taxa real anual de juros (1) 4,04% a.a.
Projeção de crescimento real salarial (1) 

 
                                                       Audi            C&O            V WB            V WP
                                                               1,09% a.a.    1,22% a.a.   1,56% a.a.    1,18% a.a.

Fator de determinação do valor real ao longo do tempo (salários) 1,00
Fator de determinação do valor real ao longo do tempo (benefícios) 1,00

(1)  O indexador utilizado é o INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor).

Para a Avaliação Atuarial de 2021, a nova Portaria Previc nº 228, de 20/04/2021 estabeleceu o intervalo entre 
3,43% a 5,30% para o Plano de Pecúlio da VWPP, em função de sua duration de 18,83 anos apurada em 2020. 
Conforme atestado no Estudo Técnico da Taxa de Juros realizado, apuramos o retorno médio esperado dos 
investimentos do plano e recomendamos a alteração da hipótese da taxa de juros, passando de 3,78% conforme 
utilizado em 2020 para a taxa de 4,04% a.a. para a Avaliação Atuarial de 2021.

Da mesma forma, realizamos Estudo Técnico de Adequação das Hipóteses demográficas e biométricas, 
conforme estabelecido na Instrução PREVIC nº 33, de 23/10/2020. Com base nos resultados do estudo, 
recomendamos a alteração das seguintes hipóteses:

• Projeção de Crescimento Real de Salário:
- Audi: redução da taxa de 3,33% utilizada até 2020 para 1,09% a partir de 2021;
- C&O: redução da taxa de 2,25% utilizada até 2020 para 1,22% a partir de 2021;
- VWB: redução da taxa de 1,99% utilizada até 2020 para 1,56% a partir de 2021;
- VWP: redução da taxa de 3,29% utilizada até 2020 para 1,18% a partir de 2021;
• Rotatividade: alteração da tábua Experiência Volkswagen 2015-2018 utilizada até 2020 para Experiência 
Volkswagen 2018-2021 a partir de 2021.

Quanto às demais hipóteses atuariais, segundo resultados do Estudo de Aderência, recomendamos para a 
Avaliação de 2021 a manutenção das mesmas que foram utilizadas na Avaliação de 2020.

O detalhamento dos estudos de aderência mencionados, que respaldaram a manutenção da taxa real de juros 
e das demais hipóteses, encontra-se em relatório específico.

31/12/2021

Hipóteses Biométricas e Demográficas
Hipótese sobre rotatividade Experiência Volkswagen 2018-2021

Tábua de mortalidade geral AT-2000 suavizada em 10%,  
segregada por sexo

Tábua de entrada em invalidez RRB-1983
Tábua de mortalidade de inválidos RRB-1944 modificada

Entrada em Aposentadoria
100% na primeira idade elegível à 

aposentadoria normal
Composição de Família de Pensionistas Cônjuge ou filho mais novo informado
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Exigível Atuarial, Reservas e Fundos

Conta Nome 31/12/2021
2.3.0.0.00.00.00 PATRIMÔNIO SOCIAL 443.934.898,97 

2.3.1.0.00.00.00 PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO 299.855.646,34 

2.3.1.1.00.00.00 PROVISÕES MATEMÁTICAS 206.311.139,77 
2.3.1.1.01.00.00 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS -   
2 .3.1.1.01.01.00 CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA -   
2.3.1.1.01.01.01 SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS -   

2.3.1.1.01.02.00 BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO -   
2.3.1.1.01.02.01 VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGR AMADOS – ASSISTIDOS -   

2 .3.1.1.01.02.02 VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGR AMADOS – ASSISTIDOS -   

2.3.1.1.02.00.00 BENEFÍCIOS A CONCEDER 206.311.139,77 
2.3.1.1.02.01.00 CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA -   
2.3.1.1.02.01.01 SALDO DE CONTAS – PARCEL A PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES) -   

2 .3.1.1.02.01.02 SALDO DE CONTAS – PARCEL A PARTICIPANTES -   
2.3.1.1.02.02.00 BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUT. EM REG. DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO -   
2.3.1.1.02.02.01 VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGR AMADOS -   
2.3.1.1.02.02.02 (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTUR AS DOS PATROCINADORES -   

2.3.1.1.02.02.03 (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTUR AS DOS PARTICIPANTES -   

2.3.1.1.02.03.00 BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUT. EM REG. DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO 206.311.139,77 
2.3.1.1.02.03.01 VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGR AMADOS 260.031.359,53 

2.3.1.1.02.03.02 (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTUR AS DOS PATROCINADORES 53.720.219,76 
2.3.1.1.02.03.03 (-)

VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTUR AS DOS PARTICIPANTES -   

2 .3.1.1.02.04.00 BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUT. EM REG. REPARTICAO DE CAPITAIS DE COBERTUR A -   

2 .3.1.1.02.05.00 BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUT. EM REG. REPARTIÇÃO SIMPLES -   

2.3.1.2.00.00.00 EQUILÍBRIO TÉCNICO 93.544.506,57 

2.3.1.2.01.00.00 RESULTADOS REALIZADOS 93.544.506,57 
2.3.1.2.01.01.00 SUPER ÁVIT TÉCNICO ACUMUL ADO 93.5 4 4.506 ,57 
2.3.1.2.01.01.01 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 51.577.784 ,94 
2.3.1.2.01.01.02 RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO 41.966.721,63 
2.3.1.2.01.02.00 (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO -   

2.3.1.2.02.00.00 RESULTADOS A REALIZAR -   
2.3.2.0.00.00.00 

FUNDOS 14 4.079.252 ,63 

2.3.2.1.00.00.00 FUNDOS PRE VIDENCIAIS 112.505.680,73 

2.3.2.1.01.00.00 RE VERSÃO DE SALDO POR E XIGÊNCIA REGUL AMENTAR -   

2 .3.2.1.02.00.00 RE VISÃO DE PL ANO -   
2 .3.2.1.03.00.00 OUTROS - PRE VISTO EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL 112.505.680,73 

2.3.2.1.03.01.00 FUNDO PRE VIDENCIAL 112.505.680,73 
Plano de Pecúlio - Revisão Plano I 527.663,40 

Plano de Pecúlio - Revisão Plano I I 1.404.399,83 

Plano de Pecúl io - Revisão Plano I I I 650.561,41 

Plano de pecúl io - Revisão Plano IV 9.966.197,27 

P L A N O D E P E C Ú L I O - R E V I S ÃO P L A N O V 3.373.050,96 

P L A N O D E P E C Ú L I O - R E V I S ÃO P L A N O V I 32.855.645 , 22 

P L A N O D E P E C Ú L I O - R E V I S ÃO P L A N O V I I 28.463.845 ,41 

P L A N O D E P E C Ú L I O - R E V I S ÃO P L A N O V I I I 23.590.351,84 

P L A N O D E P E C Ú L I O - R E V I S ÃO P L A N O I X 11.673.965 , 39 

2.3.2.1.03.02.00 P R OV I S Õ E S T R A B A L H I S TA S -   

2.3.2.2.00.00.00 FUNDO ADMINISTRATIVO 31.573.571,90 
2.3.2.2.01.00.00 PL ANO DE GESTÃO ADMINISTR ATIVA -   

2 .3.2.2.02.00.00 PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTR ATIVO PGA 31.573.571,90 

2.3.2.3.00.00.00 FUNDOS DOS INVESTIMENTOS -   

2.3.2.3.01.00.00 FUNDO DE INVESTIMENTO -   

Métodos Atuariais

Os métodos atuariais utilizados na apuração do Exigível Atuarial e Reservas e Fundos do Plano de Pecúlio da 
VWPP, foram:

•   “Método do Crédito Unitário Projetado” para avaliação dos Pecúlios por Morte e Invalidez.

Os métodos atuariais foram mantidos em relação ao encerramento do ano anterior.

Em nossa opinião, as premissas e métodos utilizados nesta avaliação atuarial para o encerramento do 
exercício são apropriados e atendem à Resolução CGPC nº 18, de 28/03/2006, e suas alterações posteriores, 
que estabelecem os parâmetros técnico-atuariais para estruturação de plano de benefícios de entidades 
fechadas de previdência complementar. Além disso, todo o conjunto de hipóteses foi alvo de estudo, conforme 
exigido pela legislação em vigor, e cujo detalhamento encontra-se em pareceres específicos disponíveis na 
entidade.

A base atuarial adotada pela Aon pressupõe que, a cada ano, seja efetuada uma avaliação atuarial e os 
compromissos atuais e contribuições futuras sejam recalculados considerando-se os dados vigentes na data 
da Avaliação Atuarial então realizada.
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Os valores apresentados do Exigível Atuarial e 
das Reservas e Fundos do Plano foram obtidos 
considerando-se:

•   O Regulamento do Plano de Pecúlio da VWPP 
vigente em 31/12/2021;

•   Os dados individuais dos participantes 
do Plano de Pecúlio da VWPP, posicionados 
em 30/06/2021, fornecidos pela Volkswagen 
Previdência Privada – VWPP à Aon, cujo resumo 
estatístico é apresentado na seção Dados dos 
Participantes deste parecer;

•   A avaliação atuarial executada com base 
nas hipóteses e métodos atuariais geralmente 
aceitos, respeitando os critérios e limites da 
legislação vigente, nas características da massa 
de participantes e no regulamento vigente do 
plano;

•   Os dados financeiros e patrimoniais 
fornecidos pela VWPP à Aon, bem como o valor 
do Fundo Previdencial e Administrativo, os quais 
não foram consistidos pela Aon, sendo de inteira 
responsabilidade da Entidade. 

O fundo “Revisão de Plano I” foi constituído na 
Avaliação Atuarial de 31/12/2011. Em 31/12/2021, 
ele representa o montante de R$ 527.663,40.

O fundo “Revisão de Plano II” foi constituído na 
Avaliação Atuarial de 31/12/2014, por destinação 
obrigatória dos valores de Reserva Especial apurados 
nos anos de 2012, 2013 e 2014. Em 31/12/2021, ele 
representa o montante de R$ 1.404.399,83.

O fundo “Revisão de Plano III” foi constituído na 
Avaliação Atuarial de 31/12/2015, por destinação 
obrigatória dos valores de Reserva Especial apurados 
nos anos de 2013 e 2014 (em excesso ao que foi 
destinado no ano anterior), e 2015. Em 31/12/2021, 
ele representa o montante de R$ 650.561,41.

O fundo “Revisão de Plano IV” foi constituído na 
Avaliação Atuarial de 31/12/2016, por destinação 
obrigatória dos valores de Reserva Especial apurados 
nos anos de 2014 e 2015 (em excesso ao que foi 

destinado no ano anterior), e 2016. Em 31/12/2021, 
ele representa o montante de R$ 9.966.197,27.

O fundo “Revisão de Plano V” foi constituído na 
Avaliação Atuarial de 31/12/2017, por destinação 
obrigatória dos valores de Reserva Especial apurados 
nos anos de 2015 e 2016 (em excesso ao que foi 
destinado no ano anterior), e 2017. Em 31/12/2021, 
ele representa o montante de R$ 3.373.050,96.

O fundo “Revisão de Plano VI” foi constituído na 
Avaliação Atuarial de 31/12/2018, por destinação 
obrigatória dos valores de Reserva Especial apurados 
nos anos de 2016 e 2017 (em excesso ao que foi 
destinado no ano anterior), e 2018. Em 31/12/2021, 
ele representa o montante de R$ 32.855.645,22.

O fundo “Revisão de Plano VII” foi constituído na 
Avaliação Atuarial de 31/12/2019, por destinação 
obrigatória dos valores de Reserva Especial apurados 
nos anos de 2017 e 2018 (em excesso ao que foi 
destinado no ano anterior), e 2019. Em 31/12/2021, 
ele representa o montante de R$ 28.463.845,41.

O fundo de “Revisão de Plano VIII” foi constituído na 
Avaliação Atuarial de 31/12/2020, por destinação 
obrigatória dos valores de Reserva Especial apurados 
nos anos de 2018 e 2019 (em excesso ao que foi 
destinado no ano anterior), e 2020. Em 31/12/2021, 
ele representa o montante de R$ 23.590.351,84.

Na Avaliação Atuarial de 2021, foi apurado superávit 
de R$ 105.218.471,96, que representa 51,0% das 
Provisões Matemáticas de Benefício Definido. Parte 
do Superávit está constituído dentro da subconta 
de Reserva de Contingência, até o limite de 25% 
das Provisões Matemáticas, conforme definido 
pela Resolução CNPC nº 22, de 25/11/2015. O valor 
excedente do Superávit deve ser objeto de Revisão 
de Plano. 

Assim, foi constituído o novo fundo de “Revisão de 
Plano IX” nesta Avaliação Atuarial de 31/12/2021, 
no montante de R$ 11.673.965,39, por destinação 
obrigatória dos valores de Reserva Especial apurados 

Ajuste de Precificação

A VWPP possui títulos públicos federais classificados na categoria títulos mantidos até o vencimento para 
cobertura da parcela de Benefício Definido do Plano. A natureza, quantidade e montante dos títulos, por faixas 
de vencimento, estão descriminados no sistema Venturo. 

Conforme consta do artigo 11 da Resolução CGPC nº 26/2008, e alterações posteriores, o valor do ajuste de 
precificação negativo será deduzido da reserva especial, para fins de cálculo do montante a ser destinado. 
Ainda que o Plano apresente Reserva Especial a ser destinada, uma vez que foi apurado Ajuste de Precificação 
positivo, e não negativo, o mesmo não é aplicável para o Plano de Pecúlio da VWPP. 

Plano de Custeio

Plano de Custeio para o próximo exercício
Patrocinadora

Não há contribuição de patrocinadora para o Plano de Pecúlio da VWPP.

nos anos de 2019 e 2020 (em excesso ao que foi destinado no ano anterior), e 2021.

O valor destinado ao Fundo de Revisão será atualizado pelo Retorno dos Investimentos e distribuído 
proporcionalmente em nome dos participantes do Plano, com a finalidade de cobrir as contribuições 
previstas no Plano de Custeio através de reversões mensais dos fundos constituídos.

Com isso, o superávit remanescente nas contas de Equilíbrio Técnico é de R$ 93.544.506,57, o qual representa 
45,3% das Provisões Matemáticas de Benefício Definido. A maior parte do Superávit está constituído dentro 
da subconta de Reserva de Contingência, no limite de 25% das Provisões Matemáticas, conforme definido 
pela Resolução CNPC nº 22, de 25/11/2015. O valor excedente do Superávit está constituído na subconta de 
Reserva Especial, e será monitorado ao longo dos próximos exercícios.

Esclarecemos que o Fundo de Revisão de Plano constituído em nome dos participantes, em decorrência 
dos Superávits apurado em Reserva Especial ao longo das Avaliações Atuariais realizadas nos últimos 
anos, poderá ser utilizado para financiar contribuições dos participantes devidas no exercício de 2022 ou 
para cobrir eventuais insuficiências de cobertura. As contribuições deverão ser retomadas tão logo seja 
constatada a insuficiência de recursos no Fundo.
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Participantes

As Contribuições mensais dos participantes, conforme definido no item 6.10.4 do Regulamento do Plano, 
serão de R$ 0,72 para os Empregados Executivos e R$ 0,39 para os Empregados Mensalistas e Horistas. Este 
custo representa 1,10% da folha salarial posicionada na data-base dos dados, para custeio dos Benefícios 
Definidos do Plano. 

Despesas Administrativas

Desde o exercício 2020, conforme aprovado pelo Conselho Deliberativo da VWPP, as Despesas Administrativas 
devidas em função da projeção orçamentária da Entidade vêm sendo rateadas entre os Planos de Aposentadoria 
e Plano de Pecúlio em função da quantidade de participantes de cada. 

Para o Plano de Pecúlio, o custeio da parcela de Benefício Definido mencionado acima já contempla o 
percentual de 5,00% das contribuições mensais realizadas, para o Custeio Administrativo. O valor excedente 
de custeio necessário a ser alocado para o Plano de Pecúlio será revertido do Fundo Administrativo, o qual 
contempla um montante de R$ 31.573.571,90 em 31/12/2021.

Participantes Autopatrocinados

Os Participantes Autopatrocinados deverão efetuar as contribuições equivalentes a 1,10% sobre sua folha 
salarial para custeio dos Benefícios Definidos do Plano, já considerando o custeio administrativo equivalente 
a 5,00% das contribuições realizadas.

Utilização do Fundo Previdencial 

Uma vez que o Plano apresenta um valor significativo de Fundo de Revisão, subconta do Fundo Previdencial, 
todas as Contribuições de Participantes estão sendo cobertas desde novembro de 2012 através de Reversão 
dos Fundos constituídos em nome de cada participante, sob as alíneas Revisão de Plano I, Revisão de Plano 
II, Revisão de Plano III, Revisão de Plano IV, Revisão de Plano V, Revisão de Plano VI, Revisão de Plano VII, 
Revisão de Plano VIII e Revisão de Plano IX.

Esgotado o fundo em nome do participante, será necessário o recolhimento de contribuições para a 
manutenção do equilíbrio do plano.

O presente plano de custeio e contribuições passa a vigorar por 1 (um) ano a partir de janeiro de 2022 ou até 
uma nova Avaliação Atuarial.

Conclusão

Na qualidade de atuários responsáveis pela Avaliação Atuarial do Plano de Pecúlio da VWPP, administrado pela 
Volkswagen Previdência Privada – VWPP, informamos que no momento desta Avaliação o Plano encontra-se 
superavitário, em conformidade com os princípios atuariais geralmente aceitos, com valor de Reserva Especial 
destinada ao Fundo de Revisão durante o exercício. 

     São Paulo, 16 de fevereiro de 2022.
       Aon

 Renato Maia      Juliana Inoue
 Atuário – MIBA 2.498     Atuária – MIBA 2.424
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ATAS DAS REUNIÕES
D0 CONSELHO FISCAL
EM 2021

VOLKSWAGEN PREVIDÊNCIA PRIVADA
CNPJ/MF nº 58.165.622/0001-50

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL REALIZADA 24 DE MARÇO DE 2021
(ATA Nº 001/2021)

A Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da VOLKSWAGEN PREVIDÊNCIA PRIVADA, instalada com a presença dos 
Conselheiros Srs. Luis Fabiano Alves Penteado, Edvaldo Picolo e Claudio Herbert Naumann. Participaram como 
convidados os membros da Diretoria Executiva, Srs. Luiz Paulo Brasizza, Melissa Artioli Peixoto e Fabio Murga, o 
Diretor Superintendente e de Assuntos Jurídicos Sr. Marcelo Quio Ribeiro do Nascimento, as analistas de finanças 
da Volkswagen Previdência Privada Sras. Sandra Santos Paes e Marli Luzia Rodrigues, a Sra. Bianca Cristina 
Maximo e o Sr. Wellington França como auditores representantes da Deloitte Touche Tohmatsu Limited, o Sr. 
Geraldo Assis como contador representante da Pension Brasil e o Dr. Ricardo Bittar Filho como representante do 
Demarest Advogados. A presente foi presidida pelo Sr. Edvaldo Picolo, iniciando-se às 9h00 do dia 24 de março de 
2021 por meio de videoconferência na plataforma Microsoft Teams em razão da Pandemia da COVID-19. Na 
conformidade da Ordem do Dia, o Conselheiro Presidente da Mesa tinha por objeto a apresentação: (1) Pela Diretoria 
de Finanças consignou-se; (i) informação de que o ponto focal da reunião é a apresentação do relatório de auditoria 
das demonstrações contábeis da entidade no ano de 2020 para análise do Conselho Fiscal; (2) Pela auditoria da 
Deloitte Touche Tohmatsu Limited consignou-se; (i) demonstração do escopo dos trabalhos realizados, que 
compreendem o balanço patrimonial consolidado da entidade em 31 de dezembro de 2020 e as respectivas 
demonstrações consolidadas da mutação do patrimônio social e do plano de gestão administrativa, além de 
demonstrações individuais por planos de benefícios que compreendem a demonstração do ativo líquido, do plano 
de gestão administrativa e das previsões técnicas dos planos para emissão de dois relatórios: de auditoria das 
demonstrações contábeis consolidadas e por plano, bem como de deficiências de controles internos; (ii) 
demonstração sobre o corpo de trabalho da Deloitte, além das responsabilidades e obrigações em conformidade 
com as regulamentações de auditoria; (iii) demonstração sobre o uso de estimativas contábeis e principais práticas 
contábeis com mensuração das provisões matemáticas, precificação dos instrumentos financeiros e provisões 
para riscos e avaliações dos passivos contingentes, tendo sido esclarecido que a auditoria não observou alterações 
relevantes nas práticas contáveis previamente adotadas na entidade; (iv) status do trabalho da auditoria que está 
em fase de conclusão, com destaque para o fato de que até o momento não há conhecimento de nenhum fato que 
leve a crer que as demonstrações contábeis da entidade foram elaboradas em desacordo com as práticas contábeis 
vigentes no Brasil e aplicadas às entidades de previdências privada, restando pendentes para conclusão somente 
os itens custódias do fundo exclusivo, revisão e aprovação do Conselho Fiscal da versão final das demonstrações 
contábeis e carta de representação das Administração devidamente assinada pelos representantes legais; (v) 
informação sobre os ajustes corrigidos e não corrigidos pela entidade, com dados de que nos procedimentos 
realizados não houve identificação de ajustes, sejam individuais ou em conjunto, capazes de gerar um efeito 
significativo no processo de elaboração das demonstrações contábeis da Volkswagen Previdência Privada; (vi) 
informação de que não houve identificação sobre diferenças de posturas e opiniões entre a auditoria e o corpo 
administrativo da entidade, tendo sido realizado questionamento a todos os conselheiros fiscais sobre a algum 
assunto que tenha gerado desconforto, sendo que as respostas foram negativas; (vii) conclusão com o destaque 
de que as demonstrações contábeis se mostram adequadas em todos os aspectos relevantes, sendo certo que a 
posição patrimonial e financeira da entidade, bem como as individuais por plano de benefício e o desempenho das 
operações para o exercício de 31 de dezembro de 2020 estão de acordo com as práticas adotadas no país e 
aplicáveis às entidades de previdência; (3) Pela contabilidade Pension Brasil consignou-se; (i) demonstrações 
contábeis da entidade para o exercício social de 2020; (ii) informação de que o objetivo é apresentar os principais 
números da entidade que foram auditados pela Deloitte; (iii) informação de que com relação aos ativos totais do 
Plano de Aposentadoria, foi possível notar que, do ano de 2019 para o de 2020, houve um aumento de 013%. No 
entanto, houve destaque de que, quando se analisa o fluxo de entradas e saídas de benefícios no plano, é possível 
verificar que o fluxo previdencial foi negativo, o que é considerado natural em planos previdenciários, pois sua 
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natureza é de pagamento de benefícios, e, por esta razão, há mais saídas de recursos. Ainda, informação de que 
os investimentos realizados pela entidade no plano contribuem significativamente para que os números gerais 
não sejam negativos, sendo este o ponto que justifica o aumento de 0,13% no patrimônio. Por fim, referência que, 
incorporado ao ativo líquido, há o equilíbrio técnico, o qual se manteve em 4,08% (meta atuarial) entre os anos de 
2019 e 2020, fazendo com que o Plano de Aposentadoria seja superavitário e equilibrado; (iv) informação de que 
com relação aos ativos totais do Plano de Pecúlio, houve um acréscimo de 1,81%, e, no mesmo sentido do Plano 
de Aposentadoria, o fluxo previdencial foi negativo, mas, por conta dos investimentos, o plano segue superavitário. 
Informação de que houve uma queda substancial no ativo líquido do plano, o que se deu por conta da revisão da 
meta atuarial, que foi reduzida de 4,11% em 2019 para 3,78% em 2020; (v) demonstrações sobre o Plano de Gestão 
Administrativa (PGA) do Plano de Aposentadoria que controla as despesas das operações da entidade, informando 
que houve uma grande redução no custeio da gestão administrativa em razão de estudos realizados pela entidade 
para redução do rateio das despesas, além de destacar que houve redução de contribuições, já que a Volkswagen 
do Brasil suspendeu suas contribuições, o que acarretou na alteração da taxa (critério de rateio) do PGA entre o 
Plano de Aposentadoria e o Plano de Pecúlio; (vi) demonstrações sobre o Plano de Gestão Administrativa (PGA) 
do Plano de Pecúlio houve um aumento das despesas de 2019 para 2020 causado por conta das mesmas 
mudanças citadas no PGA do Plano de Aposentadoria (redução de contribuições) e informação de que o fundo 
administrativo fechou 1,52% a menor do que no ano de 2019; (vii) demonstração sobre o patrimônio consolidado 
da entidade para o exercício de 31 de dezembro de 2020, que fechou em valores pouco acima de 3 bilhões de 
reais. Neste momento, o conselheiro Sr. Luis Fabiano Alves Penteado questiona se seria possível realizar uma 
comparação do tamanho dos ativos da entidade com a inflação do país, tendo sido respondido pelo contador Sr. 
Geraldo Assis que, quando se analisa a inflação, é importante verificar que o fluxo de saída foi maior que o fluxo 
de entrada, e, justamente por ser uma entidade de previdência privada, é natural esta ocorrência, pois é da 
estrutura da entidade a acumulação de recursos para pagamento de benefícios. Com isso, afirmou que esta 
comparação pode ser realizada analisando os investimentos da entidade, mas não do patrimônio como um todo. 
Ainda, o conselheiro Sr. Claudio Herbert Naumann questiona se a saída de participantes em razão dos 
desligamentos ocorridos no grupo todo pode influenciar nos números, tendo sido respondido pelo Diretor 
Administrativo Sr Fabio Murga que, de fato, as saídas impactaram nestes números, ao passo que a Diretora de 
Finança Sra. Melissa Artioli Peixoto destacou que as suspensões de contribuições de patrocinadoras em conjunto 
com a saída de participantes são variáveis que impactam diretamente nestes números. Neste ponto, o conselheiro 
Sr. Luis Fabiano Alves Penteado afirma que o efeito dos desligamentos é inegável, mas que é preciso monitorar o 
desinteresse dos funcionários que se desligam em manter seus planos. Já o conselheiro Sr. Edvaldo Picolo afirma 
que é necessário aumentar o incentivo do funcionário para ampliar suas contribuições ou ingressar como 
participante, pois atualmente considera que há uma falta de comunicação da entidade com os funcionários, 
tendo sido respondido pelo Diretor Administrativo Sr. Fabio Murga que essa estratégia realmente existia e foi 
freada por conta da suspensão das contribuições da Volkswagen do Brasil até junho de 2021 por entenderem que 
poderia gerar desconforto aos participantes, mas que será retomada no segundo semestre de 2021; (4) Pela 
Diretoria de Investimentos consignou-se; (i) informação de que o patrimônio da entidade segue variando na casa 
dos 3 bilhões de reais, o que se dá por conta da variação da bolsa de valores no Brasil que vem sofrendo grande 
volatilidade causadas pela situação da Pandemia do COVID no país, tendo recebido destaque pelo Diretor 
Superintendente e de Assuntos Jurídicos Sr. Marcelo Quio Ribeiro do Nascimento de que além da Pandemia, há 
situações políticas que atrapalham o mercado brasileiro; (ii) demonstração sobre a performance dos investimentos 
na parte Benefício Definido do plano; (iii) informação de que não há qualquer problema de liquidez no Benefício 
Definido, já que os pagamentos estão sendo realizados em conformidade com o esperado; (iv) informações e 
demonstrações sobre os retornos dos investimentos acumulado para 2021 após terem sido implementadas as 
mudanças realizadas nos investimentos a partir de janeiro de 2021, o que já vem surtindo efeitos positivos; (v) 
demonstração de levantamentos realizadas para comparação entre os números da Volkswagen Previdência 
Privada e entidades de empresas de outros setores no brasil, afirmando que a Volkswagen Previdência Privada 
apresenta melhores rendimentos, mas que ainda há o que ser melhorado; (vi) demonstração de levantamentos 
realizadas para comparação entre os números da Volkswagen Previdência Privada e entidades de grupos de 

montadoras, informando que serão buscados ajustes finos para melhora dos investimentos e adequação 
melhor aos números das entidades das demais montadoras, principalmente nos perfis moderado e agressivo. 
Neste ponto, o conselheiro Sr. Claudio Herbert Naumann afirma que seria importante realizar a comparação 
com entidades no geral, não somente com as das montadoras; (vii) informação de que será proposto ao 
Conselho Deliberativo a aprovação de inclusão de possibilidade de a entidade investir até 10% de seu patrimônio 
em ativos de renda variável no exterior, bem como a inclusão de desvio padrão de 20% para investimento em 
renda variável dos perfis moderado e agressivo, pois, com isso, seria possível alcançar maior flexibilização dos 
investimentos para aumento da rentabilidade; (5) Pela Diretoria Administrativa consignou-se; (i) informação de 
que será levado ao Conselho Deliberativo a necessidade de alteração do código de conduta da entidade para 
que passe a ser utilizado o próprio código da Volkswagen do Brasil que já está aprovado pela Alemanha.

DELIBERAÇÃO: os membros do Conselho Fiscal tomaram conhecimento e aprovaram, por unanimidade, 
submeter para aprovação do Conselho Deliberativo do relatório de auditoria das demonstrações contábeis da 
entidade no ano de 2020, bem como a alteração nos investimentos e implementação do Código de Conduta 
da Volkswagen do Brasil.
Nada mais havendo a ser tratado, deu-se por encerrada a Reunião para a lavratura da presente ata que, depois 
de lida e achada conforme, foi por todos assinada.

São Bernardo do Campo, 24 de Março de 2021

Luis Fabiano Alves Penteado     Ricardo Bittar Filho
Presidente da Mesa                                                 Secretária da Mesa

Edvaldo Picolo      Claudio Herbert Naumann
Conselheiro Fiscal     Conselheiro Fiscal

CONVIDADOS

Melissa Artioli Peixoto      Luiz Paulo Brasizza
Diretora de Finanças     Diretor de Investimentos

Marcelo Quio Ribeiro do Nascimento   Fabio Murga
Diretor Superintendente e de    Diretor Administrativo
Assuntos Jurídicos

Sandra Santos Paes     Marli Luzia Rodrigues
Analista de Finanças     Analista de Finanças

Bianca Cristina Maximo     Wellington França
Deloitte Touche Tohmatsu Limited   Deloitte Touche Tohmatsu Limited

Geraldo Assis
Pension Brasil
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VOLKSWAGEN PREVIDÊNCIA PRIVADA
CNPJ/MF nº 58.165.622/0001-50

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 28 DE JUNHO DE 2021
(ATA Nº 002/2021)

A Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da VOLKSWAGEN PREVIDÊNCIA PRIVADA, instalada com a presença dos 
Conselheiros Srs. Luis Fabiano Alves Penteado e Edvaldo Picolo. Participaram como convidados os membros da 
Diretoria Executiva, Srs. Luiz Paulo Brasizza, Ricardo Kronemberger e Fabio Murga, o Diretor Superintendente e de 
Assuntos Jurídicos Sr. Marcelo Quio Ribeiro do Nascimento, as analistas de finanças da Volkswagen Previdência 
Privada Sras. Sandra Santos Paes e Marli Luzia Rodrigues, além das analistas de finanças Sras. Mariana Ferraz 
Formaggio, Deborah Roberta Rossi e o Dr. Fabio Gomes da Silva Melo como representante do Demarest Advogados. 
A presente foi presidida pelo Sr. Luis Fabiano Alves Penteado, iniciando-se às 13h00 do dia 28 de junho de 2021 por 
meio de videoconferência na plataforma Skype Meeting em razão da Pandemia da COVID-19. Na conformidade 
da Ordem do Dia, o Conselheiro Presidente da Mesa passou a palavra ao Diretor de Investimentos. (1) O Sr. Luiz 
Paulo Brasizza consignou; (i) comparação da rentabilidade da VWPP com o grupo automobilístico, demonstrando 
que a VWPP se destacou como a entidade de previdência com a melhor rentabilidade do setor, principalmente 
em decorrência do resultado positivo nas estratégias aprovadas pelo Comitê de Investimentos no início do 
presente ano, o investimento no exterior e em fundos de multimercado; (ii) informação de que o Itaú, gestor de 
renda variável, começará investimentos no exterior sem hedge limitado a 10% do patrimônio; (iii) a conformidade 
constatada na auditoria da precificação dos ativos, apurados com base na Internal Audit Report no. 0134 | Action 
09, em relação às informações apresentadas pelo Bradesco como custodiante e a BEM DTVM responsável 
pela controladoria; (iv) informação sobre a proposta de alteração que será levada ao conselho deliberativo em 
relação à operações com participantes, para alteração e inclusão do benchmark no segmento de operações com 
participantes (empréstimos), que deverá ser definido no mínimo como a meta atuarial da entidade por exigência 
legal; (v) informação sobre a proposta de alteração do Regulamento dos Planos de Aposentadoria e Pecúlio e das 
respectivas Políticas de Investimento da entidade. Esclareceu que a meta atuarial atual tem como base o índice 
INPC adicionado de uma taxa pré-fixada. Complementou que aproximadamente 90% do patrimônio dos Planos BD 
(aposentadoria e pecúlio) estão investidos em títulos públicos, mas que todos os títulos estão atrelados ao IPCA. 
Pontuou que não existe título público indexado ao INPC, que este índice deixou de fazer parte do relatório (Focus) 
de expectativas compilado pelo Banco Central, que há o risco de descasamento futuro entre os indexadores, que 
foi editada resolução nº 40/2021 da PREVIC que autoriza a alteração do indexador, motivo pelo qual a matéria foi 
submetida ao Comitê de Investimentos que aprovou a proposta de alteração do indexador e solicitou a submissão à 
Diretoria Executiva e posteriormente ao Conselho Deliberativo. Neste momento, os Conselheiros Srs. Luis Fabiano 
e Edvaldo Picolo manifestaram concordância com a alteração; (vi) demonstração do patrimônio total da VWPP, 
com o destaque de que alcançou o valor de 3 bilhões e 29 milhões de reais; (vii) a performance dos investimentos 
de acordo com cada um dos perfis da entidade. Informação de que a atual queda do dólar, desdobramentos da 
CPI e eleições do próximo ano são fatores que poderão impactar nos investimentos, com a expectativa de que 
a parcela dos investimentos no exterior se beneficie. Informação de que no perfil conservador a rentabilidade 
no exterior é positiva, mas está no limite legal, não sendo possível aumentar o valor investido nesta parcela. 
Esclareceu que o início das operações com empréstimo poderá conferir uma maior rentabilidade, em razão da 
capacidade de remuneração e segurança da modalidade; (viii) demonstração do cashflow de pagamentos do Plano 
BD, com casamento dos ativos e acompanhamento do passivo; (ix) demonstração da rentabilidade dos perfis de 
investimento até 16 de junho, superior ao benchmark; (x) demonstração da performance dos investimentos do 
Plano de Pecúlio; (xi) demonstração sobre a performance dos investimentos do Plano de Gestão Administrativa; 
(xii) informação de que foi finalizado processo de relançamento do ativo estressado, Reserva Real situado em Belo 
Horizonte/MG, que possibilita a retirada gradual do PDD do Bradesco; (2) Ato contínuo, a sra. Sandra Santos Paes 
prosseguiu com a apresentação de finanças: (i) informação sobre o retorno de investimentos, índices positivos 
acima das projeções; (ii) demonstração dos índices de gestão administrativa, que estão em linha com o budget; 
(iii) apresentação do resultado financeiro do Plano de Gestão Administrativa. Pontuou a existência do superávit 
em relação aos Tributos devido a redução das receitas; (iv) demonstração do fluxo de caixa;    

(v) demonstração do status atual do Fundo Administrativo de Aposentadoria com esclarecimento sobre as 
patrocinadoras; (vi) demonstração do status atual do Fundo Previdencial; (vii) informação das ações de auditoria da 
VWAG, cujos pontos foram atendidos e estão aguardando o retorno e conferência da Alemanha; (3) Sra. Marli Luzia 
Rodrigues prosseguiu com a (i) informação sobre o relatório de controles internos do primeiro semestre de 2020, que já 
havia sido aprovado previamente pelos participantes; (ii) consignou a ratificação da aprovação do relatório do segundo 
semestre de 2019, finalizado e aprovado em 20 de outubro de 2020, objeto da reunião do Conselho Fiscal nº 3 de 26 
de outubro de 2020, notificou que está faltando a assinatura do mesmo; (iii) informação acerca da auditoria externa da 
Deloitte, que indicou como ponto de melhoria a implementação de procedimento de conciliação dos ativos da custódia 
com os relatórios da BEM DTVM, que se refere à área de investimentos. Esclareceu que o ponto foi aprovado e que 
a prática já foi implementada. O Diretor de Investimentos confirmou a informação; (4) Pelo Diretor Administrativo, 
Sr. Fábio Murga, consignou-se (i) informação de que foram definidas as regras de concessão de empréstimo, idade 
e limite de crédito aos participantes ativos e assistidos. Sinalizou que o objetivo é implementar primeiramente aos 
participantes ativos e auto patrocinados e após aos assistidos e vitalícios; (ii) demonstração sobre as taxas a serem 
cobradas. Esclareceu que será criado fundo para compor um seguro para as operações junto aos assistidos com 
lastro financeiro e para os assistidos sem lastro financeiro será contratado seguro; (iii) informação preliminar de que o 
sistema utilizado atualmente pelo VWPP chamado Cardeal será descontinuado pelo prestador de serviços de TI  Sinqia 
e possivelmente migrado para outro denominado “ScafPlus” da mesma empresa. Apresentou a análise dos custos, 
prazo, peculiaridades dos sistemas e a agenda de reuniões sobre o tema com os envolvidos; (iv) informou a intenção de 
adiamento da próxima reunião de Conselho Deliberativo designada para o dia 02 de julho; 
DELIBERAÇÃO: os membros do Conselho Fiscal tomaram conhecimento, ratificaram, aprovaram os relatórios, 
informações, números apresentados e submeter ao Conselho Deliberativo a versão final do relatório do primeiro 
semestre de 2020 e o relatório circunstanciado de auditoria onde consta as ações de melhorias sugeridas pela Deloitte 
apuradas no exercício de 2020.
Nada mais havendo a ser tratado, deu-se por encerrada a Reunião para a lavratura da presente ata que, depois de lida e 
achada conforme, foi por todos assinada.

São Bernardo do Campo, 28 de Junho de 2021.

Luis Fabiano Alves Penteado      Fabio Gomes da Silva Melo
Presidente da Mesa                                                  Secretária da Mesa

Edvaldo Picolo      
Conselheiro Fiscal      

CONVIDADOS
Ricardo Kronemberger       Luiz Paulo Brasizza
Diretor de Finanças      Diretor de Investimentos

Marcelo Quio Ribeiro do Nascimento    Fabio Murga
Diretor Superintendente e de     Diretor Administrativo
Assuntos Jurídicos

Sandra Santos Paes      Marli Luzia Rodrigues
Analista de Finanças      Analista de Finanças

Deborah Roberta Rossi      Mariana Ferraz Formaggio
Analista Financeiro      Analista Financeiro
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VOLKSWAGEN PREVIDÊNCIA PRIVADA
CNPJ/MF nº 58.165.622/0001-50

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 03 DE SETEMBRO DE 2021
(ATA Nº 003/2021)

A Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da VOLKSWAGEN PREVIDÊNCIA PRIVADA, instalada com a presença 
dos Conselheiros Srs. Luis Fabiano Alves Penteado e Claudio Herbert Naumann. Participou como convidado o Sr. 
Shiguemi Nagata, os membros da Diretoria Executiva, Srs. Luiz Paulo Brasizza e Ricardo Kronemberger, o Diretor 
Superintendente e de Assuntos Jurídicos Sr. Marcelo Quio Ribeiro do Nascimento, as analistas de finanças da 
Volkswagen Previdência Privada Sras. Sandra Santos Paes e Marli Luzia Rodrigues, além das Sras. Mariana Ferraz 
Formaggio e Deborah Roberta Rossi e a Dra. Desirreé Franco como representante do Goulart Penteado Advogados. 
A presente foi presidida pelo Sr. Luis Fabiano Alves Penteado, iniciando-se às 16h00 do dia 03 de setembro de 2021 
por meio de videoconferência na plataforma Skype Meeting em razão da Pandemia da COVID-19. Na conformidade 
da Ordem do Dia, o Conselheiro Presidente da Mesa passou a palavra ao Diretor de Investimentos. (1) O Sr. Luiz 
Paulo Brasizza consignou; (i) performance dos investimentos com as informações consolidadas até julho/2021; (ii) 
acompanhamento do patrimônio renda variável Speed II; (iii) resultados financeiros com os principais indicadores; 
(iv) walking do rendimento; (v) walking das despesas; (vi) investimento social total; (vii) demonstração de fluxo de 
caixa; (viii) gratuidade aplicada de acordo com o artigo 25 do estatuto social FVW; (ix) plataforma digital; (2) Ato 
contínuo, o Sr. Ricardo prosseguiu com a apresentação informando: (i) retorno dos investimentos consolidado; (ii) 
índices de gestão administrativa consolidada; (iii) resultado financeiro PGA; (iv) walking resultado financeiro PGA; 
(v) walking rendimento do PGA; (vi) evolução do fluxo de caixa; (vii) status do fundo administrativo PGA; (viii) status 
fundo previdencial; (ix) folha de pagamento Plano Pecúlio. (3) Na sequência, a Sras. Cinthia e Amanda Ferrari, 
representantes da PFM Consultoria e Sistemas, iniciaram uma apresentação para falar do resultado do primeiro 
ciclo da auto avaliação, consignando: (i) progresso de gestão de riscos; (ii) dicionário de riscos da VWPP e suas 
categorias; (iii) métricas adotadas na VWPP; (iv) matrizes de riscos da VWPP; (v) matrizes de riscos em 2020; (vi) 
matrizes de riscos – controles na área vermelha do gráfico; (vii) controles com 100% de déficit; (viii) contribuição 
controles; (ix) controles com maiores contribuições; (x) controles que apresentaram 0% de déficit; (xi) planos de 
ação e, (xii) conclusões. (3) Finalizada a apresentação da PFM, o Sr. Luiz Paulo Brasizza deu início a apresentação, 
ponderando-se: (i) performance de investimentos acumulado em 2021, trazendo uma comparação com outras 
entidades no período de janeiro e julho de 2021; (ii) performande dos investimentos, com a precificação de ativos 
no período de julho; (iii) informações consolidadas no mês de julho de 2021; (iv) gráfico dos investimentos; (v) 
performance dos investimentos no período de julho de 2021 – pagamentos do Plano BD x Cash Flow (ALM).
DELIBERAÇÃO: os membros do Conselho Fiscal tomaram conhecimento, ratificaram e aprovaram os relatórios, 
informações e números apresentados.
Nada mais havendo a ser tratado, deu-se por encerrada a Reunião para a lavratura da presente ata que, depois de 
lida e achada conforme, foi por todos assinada.

São Bernardo do Campo, 03 de setembro de 2021.

Luis Fabiano Alves Penteado     Desirreé Franco
Presidente da Mesa                                                 Secretária da Mesa

Claudio Herbert Naumann      
Conselheiro Fiscal      

CONVIDADOS

Ricardo Kronemberger       Luiz Paulo Brasizza
Diretor de Finanças      Diretor de Investimentos
 

Marcelo Quio Ribeiro do Nascimento    
Diretor Superintendente e de     
Assuntos Jurídicos

Sandra Santos Paes      Marli Luzia Rodrigues
Analista de Finanças      Analista de Finanças

Deborah Roberta Rossi      Mariana Ferraz Formaggio
Analista Financeiro      Analista Financeiro
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VOLKSWAGEN PREVIDÊNCIA PRIVADA
CNPJ/MF nº 58.165.622/0001-50

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM EM 06 DE OUTUBRO DE 2021
(ATA Nº 004/2021)

A Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da VOLKSWAGEN PREVIDÊNCIA PRIVADA, instalada com a presença 
do Conselheiro Sr. Luis Fabiano Alves Penteado. Participaram ainda, o Diretor Superintendente e de Assuntos 
Jurídicos Sr. Marcelo Quio Ribeiro do Nascimento e o Diretor Administrativo Sr. Fabio Murga, o membro do 
Conselho Fiscal Sr. Edvaldo Picolo, os Srs. Leonardo Lapinskas e Rodrigo Trindade, membros do Comitê de 
Investimentos, as analistas de finanças da Volkswagen Previdência Privada Sras. Sandra Santos Paes e Marli 
Luzia Rodrigues, além das Sras. Mariana Ferraz Formaggio e Deborah Roberta Rossi. A Sra. Andresa Martins e 
Sr. Rogério Paganatto pela Quality Assosciados, o Sr. Gabriel de Oliveira Carvalho pela Delloit e a Dra. Desirreé 
Franco como representante do Goulart Penteado Advogados. A presente teve início às 15h00 do dia 06 de outubro 
de 2021 por meio de videoconferência na plataforma Skype Meeting em razão da Pandemia da COVID-19. Na 
conformidade da Ordem do Dia, (1) o Sr. Gabriel deu início aos trabalhos informando que não houve no ano 
nenhum fator a ser destacado, inexistindo ressalvas a serem feitas com relação ao balanço da Entidade. Ato 
contínuo, (2) o Sr. Rogério foi suscinto em afirmar que a parte fiscal da Entidade se encontra totalmente regular, 
com a emissão de todas as certidões de forma tempestiva. Finalizou destacando que a prestação de conta 
junto ao MP foi feita tempestivamente no mês de junho, sendo o que se fazia necessário informar no momento. 
A reunião seguiu com a apresentação por parte da Diretoria de Finanças, (3) sendo que, dada a ausência do Sr. 
Ricardo Kronemberger, os dados foram apresentados pela Sra. Debora, momento em que foi informado: (i) os 
resultados financeiro e principais indicadores (FC 08+04); (ii) walking do rendimento; (iii) walking de despesas; 
(iv) investimento social total; (v) investimento social total, alocação por causa (vi) a gratuidade estipulada pelo 
artigo 25 do Estatuto Social FVW; (vii) cronograma da plataforma digital sobre a implementação do sistema 
Ongsys. Em decorrência a ausência do Sr. Luiz Paulo Brasizza, o Sr. Leonardo apresentou os números referentes 
a performance de investimentos; (i) as informações consolidadas até agosto/2021 sobre o patrimônio e o 
retorno dos investimentos acumulado no ano; (ii) ponderou-se não ter havido desenquadramentos frente à 
política de investimentos. Foi demonstrado ainda, os aportes do Banco VW e a composição atual da carteira 
e, (iii) o acompanhamento do patrimônio renda variável Speed II. (4) A Sra. Sandra com a palavra, consignou os 
números referentes, (i) retorno dos investimentos consolidado, apontando os levantamentos para o Plano de 
Aposentadoria, Plano Aposentadoria por renda vitalícia, PGA, Plano de Pecúlio; (ii) índice de gestão administrativa; 
(iii) resultado financeiro PGA consolidado, com as demonstrações de Receitas em BRL, despesas administrativas 
em BRL, Superávit/Déficit em BRL e Fundo Administrativo em BRL; (iv) Comparativo Receitas e Despesas 
PGA, comparando receitas e despesas entre o mês de agosto e no ano; (v) walking de rendimento do PGA, 
esclarecendo-se que o impacto causado no final do ano é um reflexo do resultado ocorrido nos meses de janeiro, 
fevereiro e março; (vi) evolução do fluxo de caixa consolidado, tendo os resultados apresentados sido acima do 
esperado; (vii) status do fundo administrativo PGA no plano de aposentadoria e, (viii) status fundo previdencial 
aposentadoria, sendo que todas as patrocinadoras, com exceção da VWP, retomaram as contribuições. Dando 
continuidade aos números referentes a performance dos investimentos no acumulado de 2021, o (5) Sr. Leonardo 
apresentou, (i) a performance das comparações com outras entidades do grupo automobilístico no período de 
janeiro a agosto de 2021, destacando-se que a VWPP está em linha com as demais montadores, exceto com a 
GM; (ii) informações consolidadas para o período em agosto de 2021, levantamento que mostrou a VWPP estar 
com seu patrimônio em constante evolução; (iii) a composição da carteira para os assistidos por renda vitalícia 
e demais contas de Benefício Definido (BD); (iv) pagamento do Plano BD x Cash Flow (ALM) sendo destacado 
que a Entidade não possui mais problemas de liquides na parte de benefício definido. Os pagamentos efetuados 
até 31/08/2021 representa o importe total de R$ 19,9 milhões; (v) precificação de ativos no mês de agosto, 
mostrando que os valores de precificação de ativos pelo custodiante é exatamente igual a precificação de ativos 

pelo administrador fiduciário; (vi) as informações consolidadas no mês de agosto; (vii) composição da 
carteira e a rentabilidade dos perfis para os participantes ativos, assistidos por percentual de saldo, 
BPD’s, autopatrocinados e contas coletivas; (viii)  rentabilidade até 15 de setembro de 2021 com o 
resumo dos fundos de investimentos; (ix) rentabilidade do plano pecúlio e a composição da carteira 
e, (x) a rentabilidade do plano de gestão administrativa PGA e a composição da carteira. PGA vem se 
recuperando e a perspectiva é a de chegar até o final do ano com o fundo próximo ao benchmark.
Ao final, o Sr. Fabio informou que ainda não houve a aprovação do “Plano Familia” pelo GPSC, sendo 
que alguns pontos a VWPP deverá esclarecer, bem como, levantar algumas informações, para levar 
novamente a apreciação do GPSC.
DELIBERAÇÃO: os membros do Conselho Fiscal tomaram conhecimento, ratificaram e aprovaram os 
relatórios, informações e números apresentados.
Nada mais havendo a ser tratado, deu-se por encerrada a Reunião para a lavratura da presente ata que, 
depois de lida e achada conforme, foi por todos assinada.

São Bernardo do Campo, 07 de outubro de 2021.

Luis Fabiano Alves Penteado     Desirreé Franco
Presidente do Conselho Fiscal                                                Secretária da Mesa

Edvaldo Picolo      
Conselheiro Fiscal      

CONVIDADOS

Marcelo Quio Ribeiro do Nascimento    Fabio Murga
Diretor Superintendente e de     Diretor Administrativo
Assuntos Jurídicos

Leonardo Lapinskas      Rodrigo Trindade 
Comitê de Investimentos     Comitê de Investimentos

Marli Luzia Rodrigues      Sandra Santos Paes
Analista de Finanças      Analista de Finanças 

Deborah Roberta Rossi      Mariana Ferraz Formaggio
Analista Financeiro      Analista Financeiro
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VOLKSWAGEN PREVIDÊNCIA PRIVADA
CNPJ/MF nº 58.165.622/0001-50

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 24 DE NOVEMBRO DE 2021
(ATA Nº 005/2021)

A Reunião Ordinária do Conselho Fiscal da VOLKSWAGEN PREVIDÊNCIA PRIVADA, instalada com a presença 
dos Conselheiros Srs. Luis Fabiano Alves Penteado e Edvaldo Picolo. Participou como convidado o Sr. Shiguemi 
Nagata, o Diretor Superintendente e de Assuntos Jurídicos Sr. Marcelo Quio Ribeiro do Nascimento, o Diretor 
Administrativo Sr. Fabio Murga, o Diretor de Investimentos  Sr. Luis Paulo Brasizza, as analistas de finanças 
da Volkswagen Previdência Privada Sras. Sandra Santos Paes e Marli Luzia Rodrigues, além das Sras. Mariana 
Ferraz Formaggio e Deborah Roberta Rossi. A Sra. Lais Cristina Pieroni e, por fim, o Sr. Fabio Gomes da Silva Melo 
como representante do Goulart Penteado Advogados. A presente teve início às 09h00 do dia 24 de novembro 
de 2021 por meio de videoconferência na plataforma Microsoft Teams em razão da Pandemia da COVID-19. 
Na conformidade da Ordem do Dia, (1) A Sra. Debora Roberta Rossi deu início aos trabalhos informando: (i) 
os resultados financeiro e principais indicadores da Fundação; (iii) walking dos rendimentos; (iv) walking de 
despesas; (v) investimento social; (vi) projeção para o budget e fluxo de caixa. O Sr. Edvaldo Picolo questionou o 
motivo da diferença entre o budget e a previsão apresentada nos slides, o que foi esclarecido pela Sra. Debora 
consignando que a diferença se refere à contingência. (2) Ato contínuo, a Sra. Mariana Ferraz Formaggio deu 
continuidade à apresentação apresentando: (i) a plataforma digital e o cronograma de atividade e implantação; 
(ii) a justificativa pelo atraso no cronograma, em decorrência da necessária análise pelo TI Volkswagen; (iii) as 
atividades desenvolvidas, com o início dos testes e a previsão de descontinuação do sistema ADS Cardeal no 
início de 2022. O Sr. Edvaldo Picolo questionou se haverá explicação sobre o novo sistema e o Sr. Luis Fabiano 
complementou com o pedido de apresentação e de eventual treinamento para utilização do sistema, consulta 
de projetos, visualização da contabilidade e demais ferramentas. A Sra. Mariana esclareceu que no ano de 2022 
poderá ser programado o treinamento e apresentações necessárias à utilização da ferramenta. (3) O Sr. Luiz 
Paulo Brasizza apresentou (i) os números de janeiro até outubro dos fundos, ativos e provisões relacionadas à 
Fundação; (ii) as informações consolidadas sobre o patrimônio e o retorno acumulado no ano; (iii) a expectativa 
de venda da empresa Sbac que proporcionará entrada de recursos para a Fundação com efeito puramente de 
caixa; (iv) demonstração da composição da carteira de renda variável, com a possível estratégia de retirada 
de retirada dos investimentos com a elevação do índice; (v) esclareceu o retorno negativo dos investimentos 
contrário a expectativa e os bons resultados dos meses anteriores, destacando a reversão da expectativa do 
mercado e da bolsa de valores, em decorrência do pessimismo do mercado, das políticas e pronunciamentos que 
contribuíram para tal resultado; (vi) informou também que haverá o vencimento de CDB’s existentes na carteira, 
cujos recursos se destinarão à recompra com taxas pré e pós fixada para alcançar o percentual definido no 
benchmark. (4) Na sequência,  a Sra. Sandra Santos Paes com a palavra, consignou (i) apresentação dos fundos 
de gestão; (ii) índice de gestão administrativa; (iii) resultado financeiro consolidado, com as demonstrações 
de Receitas, despesas administrativas em, Superávit/Déficit e Fundo Administrativo em BRL; (iv) Comparativo 
Receitas e Despesas, comparando receitas e despesas entre o mês anterior e no ano; (v) walking de rendimento 
do PGA; (vi) demonstração da evolução do fluxo de caixa consolidado; (vii) comparação do budget de 2021 e 
2021; (viii) demonstração do Fundo Administrativo em relação às patrocinadoras, com retorno de contribuição 
da VWP; (ix) saldo do fundo previdencial por patrocinadora; (x) esclareceu também o relatório do conselho 
fiscal aprovado em 11 de novembro de 2021 e submetido à assinatura digital. (5) O Diretor Administrativo, Sr. 
Fabio Murga, consignou (i) que por conta das mudanças da estrutura de recursos humanos, será apresentada 
proposta ao conselho deliberativo para inclusão de um 4º conselheiro no Conselho Fiscal, que será submetido, se 
aprovado, à certificação; (ii) resultado de déficit de controle e risco residual e complementou com a informação 
de implementação das medidas e ações, com a redução do número em 42%; (iii) informação dos potenciais 
processos a serem submetidos à fila da PREVIC, dentre os temas, alteração e adequação do regulamento do 
plano de previdência, alteração do plano família quando e se aprovado pela Alemanha e transição do plano de 
previdência. Dando continuidade aos números referentes à performance dos investimentos de 2021, (6) O Sr. Luiz 

Paulo Brasizza prosseguiu com (i) a explicação sobre os investimentos, consignando que os relatórios elaborados 
pela I9 Advisory contribuíram para um salto qualitativo na análise e acompanhamento dos números; (ii) a explicação 
de que o atual perfil conservador contém investimentos em fundos de multimercado, exterior, FIP e renda fixa, fator 
que gera não só retornos positivos, mas também negativos em alguns períodos. Indicou o interesse em submeter 
à diretoria e ao conselho deliberativo a alteração do perfil em 2022, com o estabelecimento do benchmark de CDI + 
taxa a ser definida, retirando riscos e possibilitando a manutenção dos retornos mensais positivos; (iii) apresentou 
a performance dos investimentos em comparação com as entidades do grupo automobilístico, destacando que 
apesar de acima das demais entidades nos meses anteriores, está relativamente abaixo no momento, em razão da 
volatilidade atual na renda variável como um todo, destacando que todos, inclusive a VWPP, estão abaixo da inflação 
calculada entre janeiro e outubro, de 8,45%; (ii) informações consolidadas para o período; (iii) apresentação dos slides 
que demonstra a evolução do patrimônio da VWPP; (iii) a composição das carteiras e perfis e seus rendimentos; (iv)  
precificação, em cumprimento a exigência da Alemanha, da precificação de ativos pelo custodiante em linha com 
a precificação de ativos pelo administrador fiduciário; (v) as informações consolidadas no mês; (vi) composição 
da carteira e a rentabilidade dos perfis, com apresentação dos gráficos; (vii) rentabilidade até o início do mês de 
novembro. Sem dúvidas, os trabalhos foram encerrados. Ao final, o Sr. Luiz Brasizza, agradeceu e parabenizou ao 
Conselho Fiscal pela participação ativa e contribuição.
DELIBERAÇÃO: os membros do Conselho Fiscal tomaram conhecimento, ratificaram e aprovaram os relatórios, 
informações e números apresentados.
Nada mais havendo a ser tratado, deu-se por encerrada a Reunião para a lavratura da presente ata que, depois de 
lida e achada conforme, foi por todos assinada.

São Bernardo do Campo, 24 de novembro de 2021.

Luis Fabiano Alves Penteado    Fabio Gomes da Silva Melo
Presidente do Conselho                                                Secretário da Mesa

Edvaldo Picolo      
Conselheiro Fiscal      

CONVIDADOS

Marcelo Quio Ribeiro do Nascimento   Fabio Murga
Diretor Superintendente e de    Diretor Administrativo
Assuntos Jurídicos

Luiz Paulo Brasizza     Sandra Santos Paes   
Diretor de Investimentos    Analista de Finanças

Marli Luzia Rodrigues
Analista de Finanças      

Deborah Roberta Rossi     Mariana Ferraz Formaggio
Analista Financeiro     Analista Financeiro
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ATAS DAS REUNIÕES
D0 CONSELHO 
DELIBERATIVO
EM 2021

VOLKSWAGEN PREVIDÊNCIA PRIVADA
CNPJ/MF nº 58.165.622/0001-50

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO REALIZADA EM 25 DE MARÇO DE 2021
(ATA Nº 001/2021)

A Reunião Extraordinária do Conselho Deliberativo da VOLKSWAGEN PREVIDÊNCIA PRIVADA, instalada com a 
presença do Conselheiro Presidente Sr. Marcellus Puig, do Conselheiro Vice-Presidente Sr. Ciro Possobom, dos 
Conselheiros Srs. José Carlos Gobbo Junior, Lineu Shigueaki Takayama, Germano Vilhena de Andrade Neto, 
Vanderson Antonio Sgobbi e Mauricio Marchesini Carvalho. Ausente o Conselheiro Deliberativo Sr. Rodrigo 
Capuruço, sendo representado pelo Conselheiro Fiscal Sr. Luis Fabiano Alves Penteado. Participaram como 
convidados os membros da Diretoria Executiva, Srs. Luiz Paulo Brasizza, Melissa Artioli, Fabio Murga e Marcelo 
Quio Ribeiro do Nascimento, o membro do Conselho Fiscal Sr. Edvaldo Picolo e Claudio Naumann, os membros do 
Comitê de Investimentos Sr. Ricardo Cardoso Neves, Leonardo Lapinskas e Christian Yuki Wakamatsu Hori, a 
analista administrativa Sra. Elaine Vitoriano Oliveira, as analistas de finanças Sras. Sandra Santos Paes e Marli 
Luzia Rodrigues, a Sra. Bianca Cristina Maximo, o Sr. Wellington França e Sr. João Batista da Costa Pinto como 
auditores representantes da Deloitte Touche Tohmatsu Limited, o Sr. Geraldo Assis como contador representante 
da Pension Brasil e o Dr. Ricardo Bittar Filho como representante do Demarest Advogados. A presente foi presidida 
pelo Sr. Marcellus Puig, iniciando-se às 16h00 do dia 25 de março de 2021 por meio de videoconferência na 
plataforma Microsoft Teams em razão da Pandemia da COVID-19. Na conformidade da Ordem do Dia, o Conselheiro 
Presidente da Mesa tinha por objeto a apresentação: (1) Pela auditoria da Deloitte Touche Tohmatsu Limited 
consignou-se; (i) demonstração do escopo dos trabalhos realizados, que compreendem o balanço patrimonial 
consolidado da entidade em 31 de dezembro de 2020 e as respectivas demonstrações consolidadas da mutação 
do patrimônio social e do plano de gestão administrativa, além de demonstrações individuais por planos de 
benefícios que compreendem a demonstração do ativo líquido, do plano de gestão administrativa e das previsões 
técnicas dos planos para emissão de dois relatórios: de auditoria das demonstrações contábeis consolidadas e por 
plano, bem como de deficiências de controles internos; (ii) demonstração dos principais procedimentos de auditoria 
aplicados; (iii) demonstração sobre o corpo de trabalho da Deloitte, além das responsabilidades e obrigações em 
conformidade com as regulamentações de auditoria; (iv) demonstração sobre o uso de estimativas contábeis e 
principais práticas contábeis com mensuração das provisões matemáticas, precificação dos instrumentos 
financeiros e provisões para riscos e avaliações dos passivos contingentes, tendo sido esclarecido que a auditoria 
não observou alterações relevantes nas práticas contáveis previamente adotadas na entidade; (v) status do trabalho 
da auditoria que está em fase de conclusão, com destaque para o fato de que até o momento não há conhecimento 
de nenhum fato que leve a crer que as demonstrações contábeis da entidade foram elaboradas em desacordo com 
as práticas contábeis vigentes no Brasil e aplicadas às entidades de previdências privada, restando pendentes para 
conclusão somente os itens revisão e aprovação do Conselho Deliberativo da versão final das demonstrações 
contábeis e carta de representação da Administração devidamente assinada pelos representantes legais; (vi) 
informação sobre os ajustes corrigidos e não corrigidos pela entidade, com dados de que nos procedimentos 
realizados não houve identificação de ajustes, sejam individuais ou em conjunto, capazes de gerar um efeito 
significativo no processo de elaboração das demonstrações contábeis da Volkswagen Previdência Privada; (vii) 
informação de que não houve identificação sobre diferenças de posturas e opiniões entre a auditoria e o corpo 
administrativo da entidade, tendo sido realizado questionamento a todos os conselheiros deliberativos sobre 
algum assunto que tenha gerado desconforto, sendo que as respostas foram negativas; (viii) conclusão com o 
destaque de que as demonstrações contábeis se mostram adequadas em todos os aspectos relevantes, sendo 
certo que a posição patrimonial e financeira da entidade, bem como as individuais por plano de benefício e o 
desempenho das operações para o exercício de 31 de dezembro de 2020 estão de acordo com as práticas adotadas 
no país e aplicáveis às entidades de previdência; (2) Pela contabilidade Pension Brasil consignou-se; (i) 
demonstrações contábeis da entidade para o exercício social de 2020; (ii) informação de que o objetivo é apresentar 
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os principais números da entidade que foram auditados pela Deloitte; (iii) informação de que com relação aos 
ativos totais do Plano de Aposentadoria, foi possível notar que, do ano de 2019 para o de 2020, houve um aumento 
de 0,13%. No entanto, houve destaque de que, quando se analisa o fluxo de entradas e saídas de benefícios no 
plano, é possível verificar que o fluxo previdencial foi negativo, o que é considerado natural em planos previdenciários, 
pois sua natureza é de pagamento de benefícios, e, por esta razão, há mais saídas de recursos. Ainda, informação 
de que os investimentos realizados pela entidade no plano contribuem significativamente para que os números 
gerais não sejam negativos, sendo este o ponto que justifica o aumento de 0,13% no patrimônio. Por fim, referência 
que, incorporado ao ativo líquido, há o equilíbrio técnico, o qual se manteve em 4,08% (meta atuarial) entre os anos 
de 2019 e 2020, fazendo com que o Plano de Aposentadoria seja superavitário e equilibrado; (iv) informação de que 
com relação aos ativos totais do Plano de Pecúlio, houve um acréscimo de 1,81%, e, no mesmo sentido do Plano de 
Aposentadoria, o fluxo previdencial foi negativo, mas, por conta dos investimentos, o plano segue superavitário. 
Informação de que houve uma queda substancial no ativo líquido do plano, o que se deu por conta da revisão da 
meta atuarial, que foi reduzida de 4,11% em 2019 para 3,78% em 2020; (v) demonstrações sobre o Plano de Gestão 
Administrativa (PGA) do Plano de Aposentadoria que controla as despesas das operações da entidade, informando 
que houve uma grande redução no custeio da gestão administrativa, devido a suspensão de contribuições 
administrativas pelas patrocinadoras e também em razão de estudos realizados pela entidade para redução do 
rateio das despesas  que acarretou na alteração da taxa (critério de rateio) do PGA entre o Plano de Aposentadoria 
e o Plano de Pecúlio; (vi) demonstrações sobre o Plano de Gestão Administrativa (PGA) do Plano de Pecúlio houve 
um aumento das despesas de 2019 para 2020 causado por conta das mesmas mudanças citadas no PGA do Plano 
de Aposentadoria e informação de que o fundo administrativo fechou 1,52% a menor do que no ano de 2019; (vii) 
demonstração sobre o patrimônio consolidado da entidade para o exercício de 31 de dezembro de 2020, que 
fechou em valores pouco acima de 3 bilhões de reais; (3) Pela Diretoria Administrativa consignou-se; (i) a ratificação 
e posse do Sr. Marcelo Quio Ribeiro do Nascimento como Diretor Superintendente e de Assuntos Jurídicos da 
Volkswagen Previdência Privada, levando em consideração a aprovação, pela PREVIC, de sua habilitação no dia 
11/03/2021, posse esta que será válida até 02/08/2022; (ii) indicação, pelo Conselho Fiscal, do Sr. Christian Yuki 
Wakamatsu Hori a membro do Comitê de Investimentos, em substituição ao Sr. Luis Felipe Francischinelli. Assim, 
levando em consideração a indicação e o fato de o Sr. Christian Yuki Wakamatsu Hori já possuir a certificação CFA, 
a qual é admitida para exercício de cargos nos órgãos estatutários das Entidades Fechadas de Previdência 
Complementar, e, além disso, é alcançada por meio de exame por prova, obedecendo, assim, o art. 8º da Instrução 
Previc nº 13, de 28 de junho de 2019, sua posse está sendo concretizada neste ato para que passe a exercer suas 
funções no Comitê. Neste ponto o conselheiro fiscal Sr. Luis Fabiano Alves Penteado destacou que o Sr. Christian 
Yuki Wakamatsu Hori possui ampla experiência na área de capitação de recursos e contribuirá significativamente 
no Comitê de Investimentos; (iii) informação sobre a necessidade de atualização do Código de Conduta e a decisão 
da Diretoria Executiva de que a Volkswagen Previdência Privada passará a utilizar o Código de Conduta da 
Volkswagen do Brasil, já aprovado, sendo certo que será disponibilizado no site da própria entidade, encaminhado 
diretamente a todos os prestadores de serviços da entidade até o dia 31.03.2021, bem como aplicado a todas 
patrocinadoras do Grupo Volkswagen do Brasil; (4) Pela Diretoria de Investimentos consignou-se; (i) informação de 
que o patrimônio da entidade segue variando na casa dos 3 bilhões de reais, o que se dá por conta da variação da 
bolsa de valores no Brasil que vem sofrendo grande volatilidade causadas pela situação da Pandemia do COVID no 
país; (ii) demonstração sobre a performance dos investimentos na parte Benefício Definido do plano; (iii) informação 
de que não há qualquer problema de liquidez no Benefício Definido, já que os pagamentos estão sendo realizados 
em conformidade com o esperado; (iv) informações e demonstrações sobre os retornos dos investimentos 
acumulado para 2021 após implementação das mudanças realizadas nos investimentos a partir de janeiro de 2021, 
o que já vem surtindo efeitos positivos, principalmente com relação aos retornos acima do benchmarck da entidade, 
o que foi um pedido do próprio Conselho Deliberativo em outras oportunidades; (v) demonstração de levantamentos 
realizadas para comparação entre os números da Volkswagen Previdência Privada e entidades de empresas de 
outros setores no Brasil, afirmando que a Volkswagen Previdência Privada apresenta melhores rendimentos, mas 

que ainda há o que ser melhorado; (vi) demonstração de levantamentos realizados para comparação entre os 
números da Volkswagen Previdência Privada e entidades de grupos de montadoras, informando que serão 
buscados ajustes finos para melhora dos investimentos e melhor adequação aos números das entidades das 
demais montadoras, principalmente nos perfis moderado e agressivo; (vii) demonstração e análise comparativa 
dos benchmarcks da Volkswagen Previdência Privada, Previ-GM e Ford Previdência Privada; (viii) proposta para 
aprovação de inclusão de possibilidade da entidade investir até 10% de seu patrimônio em ativos de renda variável 
no exterior, bem como a inclusão de desvio padrão de 20% para investimento em renda variável dos perfis 
moderado e agressivo, pois, com isso, seria possível alcançar maior flexibilização dos investimentos para aumento 
da rentabilidade. Neste ponto, o conselheiro deliberativo e membro do Comitê de Investimentos Sr. Mauricio 
Marchesini Carvalho destacou que estes assuntos foram discutidos em reunião de Comitê de Investimentos, mas 
que em seu entendimento não houve nenhuma conclusão sobre o tema, e sim que ainda seriam realizadas análises 
e estudos para implementação, deixando, assim, de ser pauta de decisão para esta reunião. Ainda, o conselheiro 
deliberativo Sr. José Carlos Gobbo Junior questionou o motivo pelo qual a proposta de operações no exterior 
serem “sem hedge”, sendo respondido pelo Diretor de Investimentos Sr. Luis Paulo Brasizza que é pelo fato de 
envolver renda variável, não havendo necessidade de inclusão de hedge. Por fim, o conselho deliberativo e membro 
do Comitê de Investimentos Sr. Mauricio Marchesini Carvalho ressaltou que a ideia de alteração destes pontos na 
política de investimentos é positiva e pode ser favorável, mas como envolve situações de diferenças cambiais, 
entende pela necessidade de uma análise mais delicada; (4) Pela Diretoria de Finanças consignou-se; (i) resultados 
financeiros da entidade no ano de 2020, com demonstração do retorno de investimentos consolidado, índices de 
gestão administrativa consolidado, resultado financeiro do PGA consolidado e evolução do fluxo de caixa 
consolidado com exceção da do imóvel da Ala 0; (ii) os resultados financeiros da entidade no ano de 2021, com 
demonstração retorno dos investimentos consolidado para fevereiro de 2021, índices de gestão administrativa 
para fevereiro de 2021, resultado financeiro do PGA consolidado para 2021, evolução do fluxo de caixa consolidado 
para fevereiro de 2021 com previsão de diminuição do caixa; (iii) status do fundo administrativo PGA do Plano de 
Aposentadoria data base janeiro de 2021; (iv) status do fundo previdencial do Plano de Aposentadoria data base 
janeiro de 2021; (v) status das ações da auditoria da VWAG; (vi) status acerca da regularização do pagamento em 
duplicidade do Plano de Pecúlio em setembro de 2020, tendo sido complementada pelo Diretor Administrativo Sr. 
Fabio Murga de que dos valores pendentes, já houve ajuste com alguns participantes e ex-participantes para 
devolução dos valores de forma parcelada; (5) Pela Diretoria Administrativa consignou-se; (i) informações sobre 
as novas regras de manutenção da pontuação de certificação dos conselheiros; (ii) demonstração dos principais 
objetivos da Volkswagen Previdência Privada para o ano de 2021, com destaque para a implementação do Plano 
Instituído Família e do Empréstimo Pessoal aos participantes.
DELIBERAÇÃO: os membros do Conselho Fiscal tomaram conhecimento e aprovaram, por unanimidade, os 
resultados apresentados  e as demonstrações contábeis do exercício de 2020 auditadas pela Deloitte Touche 
Tohmatsu bem como a implementação do Código de Conduta da Volkswagen do Brasil.
Nada mais havendo a ser tratado, deu-se por encerrada a Reunião para a lavratura da presente ata que, depois de 
lida e achada conforme, foi por todos assinada.

São Bernardo do Campo, 25 de Março de 2021

Marcellus Puig       Ricardo Bittar filho
Presidente da Mesa                                                 Secretário da Mesa
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VOLKSWAGEN PREVIDÊNCIA PRIVADA
CNPJ/MF nº 58.165.622/0001-50

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO REALIZADA EM 23 DE JULHO DE 2021
(ATA Nº 02/2021)

A Reunião do Conselho Deliberativo da VOLKSWAGEN PREVIDÊNCIA PRIVADA, instalada com a presença do 
Conselheiro Presidente Sr. Marcellus Puig, do Conselheiro Vice-Presidente Sr. Ciro Possobom, dos Conselheiros Srs. 
Lineu Shigueaki Takayama, Germano Vilhena de Andrade Neto, Vanderson Antonio Sgobbi e Mauricio Marchesini 
Carvalho, e o Conselheiro Fiscal Sr. Luis Fabiano Alves Penteado. Participaram como convidados os membros da 
Diretoria Executiva, Srs. Luiz Paulo Brasizza, Fabio Murga e Marcelo Quio Ribeiro do Nascimento, o membro do 
Conselho Fiscal Sr. Edvaldo Picolo, os membros do Comitê de Investimentos Sr. Ricardo Cardoso Neves e Leonardo 
Lapinskas, a analista administrativa Sra. Bruna Cristina Mari, as analistas de finanças Sras. Sandra Santos Paes e 
Marli Luzia Rodrigues, os Srs. Ricardo Kronemberger e Douglas Arrighi Pereira e o Dr. Fabio Gomes da Silva Melo 
como representante do Goulart Penteado Advogados. A presente foi presidida pelo Sr. Fábio Murga, iniciando-se 
às 15h00 do dia 23 de julho de 2021 por meio de videoconferência na plataforma Microsoft Teams em razão 
da Pandemia da COVID-19. Na conformidade da Ordem do Dia, o Sr. Fabio Murga deu início aos trabalhos (1) 
Comunicando; (i) a renúncia de Marcellus Puig do cargo de Presidente do Conselho Deliberativo, indicando o Sr. 
Douglas Arrighi Pereira em seu lugar, que tomou posse e assumirá o cargo pelo período restante; (ii) a destituição 
da Sra. Melissa Artioli, no dia 09/06/2021, do cargo de Diretora de Finanças, e, por esta razão, a indicação do 
Sr. Ricardo Kronemberger para atuação no cargo, com mandato pelo período restante. Com isso, destacou-se 
que o Diretor de Investimentos, Sr. Luiz Paulo Brasizza, assumiu a Diretoria de Finanças interinamente desde a 
destituição da Sra. Melissa Artioli, e assim permanecerá até que ocorra a aprovação e habilitação do Sr. Ricardo 
Kronemberger pela PREVIC, nos termos do § 5° do Art. 22 do Estatuto da Entidade; (2) Esclarecendo; (i) sobre o 
sistema Sinqia. A VWPP foi comunicada da descontinuação do sistema Cardeal, com a possibilidade de migração 
para o sistema substituto da Sinqia. Falou-se que, iniciado o processo de substituição, foram realizadas as cotações 
de novos sistemas, análises e testes, que resultou em dois sistemas possíveis para atender os interesses da VWPP, 
o Sistema AspPrev e o Sistema ScafPlus. A Recomendação é pela escolha do Sistema AspPrev, considerando o 
custo reduzido em relação ao ScafPlus da Sinqia, o histórico não tão bom com a Sinqia e o Cardeal, a entrega 
tecnológica necessária, a possibilidade de integração com o SAP e consequentemente melhor custo/benefício. 
Houve aprovação unanime para escolha do sistema AspPrev, porém condicionada à aprovação da análise em 
andamento por TI VW da infraestrutura do sistema. (ii) acerca da implementação de empréstimos aos participantes 
da entidade, ponderando sobre a composição da taxa e de suas regras básicas. Neste momento, foi esclarecido 
sobre os trabalhos de análise e estudo junto à I9 Advisory para composição da taxa a ser cobrada na operação 
de empréstimo que se busca dar início ainda no corrente ano. Sr. Luiz Paulo Brasizza destacou a existência de 
dois públicos, os ativos, BPD’s, autopatrocinados e assistidos com renda por percentual de saldo/renda certa e 
os assistidos do plano BD, sendo necessária a constituição de um fundo de solvência para o primeiro grupo e de 
um seguro, denominado “seguro presta mista” para o segundo grupo. Os Srs. Douglas Pereira e Lineu Takayama: 
consignaram que as taxas apresentadas estão elevadas e que não vislumbram atratividade para o público. O Sr. 
Fabio Murga seguiu com a apresentação, informando que o limite proposto para os ativos é de 70% do saldo de 
conta da contribuição do participante (voluntária) porém limitadas a quatro salários ao ano. Aos assistidos, o limite 
será de dois salários ao ano, com idade limite de 90 anos. Principais pontos e regras gerais: a) ajuste de taxas 
quando necessário sendo esta decisão tomada pela Diretoria Executiva, b) cobrança de atraso com multa e juros, 
c) possibilidade de recompra e d) contratação aos assistidos de seguro prestamista, em razão do maior risco de 
inadimplência. Houve aprovação unanime das regras gerais. Contudo, com relação às taxas apresentadas, restou 
consignado que serão reanalisadas para serem apresentadas na próxima reunião do conselho. (iii) apresentação 
do Plano Família, explicando se tratar de uma previdência complementar para a família, possibilidade de extensão 
do plano para cônjuges, filhos e netos de empregados. (iv) Falou-se ainda sobre a migração dos assistidos com 
benefício definido BD para contribuição definida CD, demanda atual latente nos canais de comunicação da VWPP. 

Ciro Possobom       Germano Vilhena de Andrade Neto
Vice-Presidente       Conselheiro Deliberativo

José Carlos Gobbo Junior     Vanderson Antonio Sgobbi
Conselheiro Deliberativo     Conselheiro Deliberativo

Lineu Shigueaki Takayama     Mauricio Marchesini Carvalho
Conselheiro Deliberativo     Conselheiro Deliberativo

CONVIDADOS

Marcelo Quio Ribeiro do Nascimento    Fabio Murga
Diretor Superintendente e de     Diretor Administrativo
Assuntos Jurídicos

Luis Fabiano Alves Penteado     Ricardo Neves Cardoso
Conselheiro Fiscal      Comitê de Investimentos

Melissa Artioli        Luiz Paulo Brasizza
Diretora de Finanças      Diretor de Investimentos
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Atualmente são 646 assistidos com idade média de 74 anos. Nesse ponto, ponderou o Sr. Luiz Paulo Brasizza 
que o processo de migração do Plano BD para o CD é contabilmente positivo. Houve aprovação unanime para 
encaminhamento da ação de migração voluntária do Plano BD para Plano CD. 
A reunião seguiu com a apresentação da performance de investimentos acumulado em 2021, (3) ponderando-se 
sobre (i) os resultados da VWPP quando comparados com outras entidades do grupo automobilístico no período 
de Janeiro a Junho de 2021, momento em que foi falado que no mês de junho a entidade atingiu, pelo segundo 
mês consecutivo, a meta de melhor rentabilidade entre as entidades e previdência no setor automobilístico; (ii) o 1º 
investimento da VWPP em fundo ESG/ASG, implementando a metodologia sustentável nos investimentos, iniciando 
pelo Blackrock Global Bond Income. Foi ainda informado que está sendo programada live com todos os assistidos 
para explicação e esclarecimentos sobre os investimentos; (iii) a política de investimentos e operações com 
participantes. Aprovada proposta de alteração da política de investimento para inserir o benchmark de empréstimo 
para a meta atuarial do plano de aposentadoria da entidade; (iv) proposta de troca de indexador dos Planos BD 
(aposentadoria e pecúlio) de INPC para IPCA, haja vista a recente portaria da Previc que autoriza a modificação, 
especialmente pela possibilidade do índice INPC se tornar obsoleto, após sua exclusão feita no relatório Focus, 
bem como, pelo fato de não existir mais títulos do governo emitidos com este indexador. Neste ponto, o Sr. Lineu 
Takayama: informa que há alterações de salário pelo índice INPC e questiona o risco de descasamento futuro. 
O Sr. Luiz Paulo Brasizza: esclareceu que, há a intenção de evitar descasamento futuro com essa medida e que 
a substituição deverá ser operacionalizada em 2022, especialmente porque é necessário, após aprovação pelo 
Conselho Deliberativo, a realização de reunião junto aos assistidos do Planos BD, no prazo de 180 dias. Prestados 
os esclarecimentos devidos, foi aprovada alteração do indexador de INPC para IPCA dos planos de aposentadoria 
e pecúlio por unanimidade; (v) informações sobre o patrimônio total da VWPP, o qual ultrapassou o valor de R$ 3 
bilhões. O Sr. Ciro Possobom solicitou que seja circulado o detalhamento dos ativos estressados. Já o Sr. Mauricio 
Carvalho sugeriu o envio mensal do resumo sobre os ativos estressados. 
Pela Diretoria de Finanças o Sr. Ricardo Kronemberger, (4) Esclareceu sobre (i) a projeção do plano de aposentadoria, 
no plano de renda vitalícia, plano de gestão administrativa e plano de pecúlio; (ii) resultado financeiro Plano de 
Gestão Administrativa (PGA); (iii) a evolução do fluxo de caixa; (iv) o status do Fundo Administrativo (PGA); (v) a 
necessidade de decidir sobre a contribuição de serviço passado. Requisitada a aprovação do conselho para alteração 
da Forma de Recebimento referente a serviço passado, de acordo com a IN Previc nº 31/2020 de competência para 
caixa. Nesse momento, houve a aprovação da alteração da forma de recebimento referente a serviço passado; (vi) 
a implementação do procedimento de conciliação de custódia e, (vii) a conclusão de todas as ações da auditoria 
da Alemanha.
DELIBERAÇÃO: os membros do Conselho tomaram conhecimento e aprovaram, por unanimidade, (i) a indicação 
do Sr. Douglas Arrighi Pereira a Presidente do Conselho Deliberativo e o Sr. Ricardo Kronemberger a Diretor de 
Finanças; (ii)  a implementação do Sistema AspPrev condicionado a aprovação da infraestrututa por TI VW; (iii) as 
regras gerais que norteiam o modelo de empréstimo a ser implementado pela entidade; (iv) o encaminhamento 
para a migração voluntária dos participantes do Plano BD para o Plano CD; (v) a proposta de alteração da política de 
investimento para inserir o benchmark de empréstimo para a meta atuarial do plano de aposentadoria da entidade; 
(vi) a alteração do indexador de INPC para IPCA dos planos de aposentadoria e pecúlio e, (vii) a alteração da forma 
de recebimento de serviço passado, de acordo com a IN Previc nº 31/2020 de competência para caixa. 
Nada mais havendo a ser tratado, deu-se por encerrada a Reunião para a lavratura da presente ata que, depois de 
lida e achada conforme, foi por todos assinada.

São Bernardo do Campo, 23 de julho de 2021.

Marcellus Puig       Fabio Gomes da Silva Melo
Presidente da Mesa                                                 Secretário da Mesa

Ciro Possobom      Germano Vilhena de Andrade Neto
Vice-Presidente      Conselheiro Deliberativo

José Carlos Gobbo Junior    Vanderson Antonio Sgobbi
Conselheiro Deliberativo    Conselheiro Deliberativo

Lineu Shigueaki Takayama    Mauricio Marchesini Carvalho
Conselheiro Deliberativo    Conselheiro Deliberativo

CONVIDADOS

Douglas Arrighi Pereira
Presidente do Conselho Deliberativo (Posse)

Ricardo Kronemberg      Luiz Paulo Brasizza
Nomeado Diretor de Finanças    Diretor de Investimentos

Marcelo Quio Ribeiro do Nascimento   Fabio Murga
Diretor Superintendente e de    Diretor Administrativo
Assuntos Jurídicos

Luis Fabiano Alves Penteado    Ricardo Neves Cardos
Conselheiro Fiscal     Comitê de Investimentos

Leonardo Lapinskas     Edvaldo Picolo
Comitê de Investimentos    Conselho Fiscal

Sandra Santos Paes     Marli Luzia Rodrigues
Analista de Finanças     Analista de Finanças

Bruna Cristina Mari
Analista Administrativa
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VOLKSWAGEN PREVIDÊNCIA PRIVADA
CNPJ/MF nº 58.165.622/0001-50

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO REALIZADA EM 04 DE OUTUBRO DE 2021
(ATA Nº 03/2021)

A Reunião do Conselho Deliberativo da VOLKSWAGEN PREVIDÊNCIA PRIVADA, instalada com a presença do 
Conselheiro Vice-Presidente Sr. Ciro Possobom, do Conselheiro Srs. Germano Vilhena de Andrade Neto, José Carlos 
Gobbo Júnior, Mauricio Marchesini Carvalho, e o Conselheiro Fiscal Sr. Luis Fabiano Alves Penteado representando 
o Sr. Rodrigo Otavio R. Capuruço.  Participaram como convidados os membros da Diretoria Executiva, Srs. Luiz 
Paulo Brasizza, Fabio Murga e Marcelo Quio Ribeiro do Nascimento, o membro do Conselho Fiscal Sr. Edvaldo 
Picolo, os membros do Comitê de Investimentos Sr. Ricardo Cardoso Neves e Leonardo Lapinskas, as analistas de 
finanças Sras. Sandra Santos Paes, Elaine Vitoriano Oliveira e Marli Luzia Rodrigues, o Sr. Douglas Arrighi Pereira, 
representando o Sr. Lineu Shigueaki Takayama e a Dra. Desirreé Franco como representante do Goulart Penteado 
Advogados. Ausente o Sr. Vanderson Sgobbi por estar em período de férias, sendo representado na reunião pelo 
Sr. Germano Vilhena. A presente foi presidida pelo Sr. Fabio Murga, iniciando-se às 10h00 do dia 04 de outubro 
de 2021 por meio de videoconferência na plataforma Microsoft Teams em razão da Pandemia da COVID-19. Na 
conformidade da Ordem do Dia, o Sr. Fabio Murga deu início aos trabalhos (1) Comunicando o empréstimo a 
participantes e assistidos. o Sr. Fabio informou que, nos termos do que estabelece o Art. 25, inciso I, da Resolução 
CMN nº 4.661, de 25/5/2018, legislação aplicável aos investimentos das entidades fechadas de previdência 
complementar, foi apresentada pela Diretoria Executiva da VWPP a proposta de Regulamento do Programa de 
Empréstimos. Lembrou que os critérios para a viabilização desse segmento de investimentos foram definidos em 
conjunto entre a Diretoria Executiva e a Consultoria de Investimentos I-9 Advisory, e contou com o apoio da Aon 
na elaborado do respectivo Regulamento, destacando-se; (i) composição das taxas sendo: Taxa Administração – 
valor correspondente a provisão das despesas com a manutenção do plano, será agrada ao PGA; Taxa Seguro – o 
participante poderá optar pela contratação do seguro que de acordo com o perfil pode reduzir o valor percentual 
deste componente + fundo de reserva; Taxa – valor de remuneração do fundo e, Informe mensal a Conselho 
Deliberativo dos ajustes das taxas aprovadas em Diretoria. Destacou-se ainda que, ao mês, a taxa equivale a 176% 
de CDI; (ii) a elegibilidade para participar do plano; (iii) os limites estipulados para os participantes; (iv) as garantias 
e, (v) prazo de amortização. Ato contínuo, foi apresentado o Plano Instituído no formato “Plano Família”, destinado a 
familiares dos Participantes e Assistidos dos Planos de Aposentadoria e Pecúlio, tendo como Instituidor Setorial a 
Abrapp – Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar. Nesse sentido, o Sr. Fábio 
ressaltou que, como outras entidades próprias de previdência complementar, pretende implementar  e administrar 
um plano de benefícios no modelo “Plano Família”, de forma a oferecer a previdência complementar aos familiares 
dos Participantes e Assistidos dos Planos de Aposentadoria e Pecúlio, em condições mais vantajosas que as 
que o mercado de previdência individual aberta. Trata-se de um plano estruturado na modalidade de contribuição 
definida, com previsão de contratação de seguro para eventos de invalidez e morte, junto à seguradora escolhida 
pela VWPP, não trazendo quaisquer riscos seja para a Entidade, seja para as Patrocinadoras. Em relação aos 
impactos para a VWPP, mencionou que o objetivo é a aproveitar a estrutura administrativa já existente e diluir dos 
custos operacionais com a manutenção da Entidade, tendo em vista que o aumento do número de participantes 
e do ativo administrado pela VWPP, por meio da implementação do Plano Família, impactará em um maior ganho 
de escala, a redução do custo administrativo médio por participante e redução das despesas administrativas 
atualmente custeadas por Patrocinadoras e Participantes. Destacou-se, ainda, que outro objetivo da VWPP em 
relação a esse Plano é o caráter social, eis que, por ser um plano que não exige que o participante tenha uma 
vinculação empregatícia, fomentará a formação da poupança previdenciária. Ainda em relação a essa matéria, 
lembrou aos presentes que o projeto do Plano Família foi devidamente compartilhado com o GPSC, eis que requer 
aprovação prévia por aquele órgão, em reunião a ser realizada em 05/10/2021. Desta forma, uma vez aprovado pelo 
GPSC e por este Conselho, a Diretoria Executiva estará autorizada a adotar as medidas necessárias à formalização 
e submissão do processo à análise da Superintendência Nacional de Previdência Complementar – PREVIC. Caso 

o GPSC não aprove o plano, a Diretoria Administrativa fará a alteração do projeto para atender ao requerido. 
Dando prosseguimento, o Sr. Fábio Murga, que apresentou aos presentes o detalhamento tanto da proposta do 
Plano Família quanto do Regulamento de Empréstimos, ao passo que esclareceu as dúvidas apresentadas pelos 
Conselheiros. Ato contínuo, o Sr. Luiz Brasizza seguiu com a reunião, (2) Esclarecendo; (i) Performance dos 
Investimentos no acumulado de 2021, comparando a VWPP com outras entidades do grupo automobilístico no 
período de janeiro a agosto de 2021. Ponderou-se que, a meta no atual momento é o de aumentar a rentabilidade 
para alcançar a GM, principalmente do perfil moderado; (ii) Informações sobre o fundo TAOS ESG o qual terá a 
XP Advisory como gestora, taxa de gestão a 0,15% a.a., taxa de administração fiduciária de 0,020% a.a., taxa de 
custódia de 0,015% a.a., taxa de performance de 20% do que exceder o benchmark, benchmark CDI+1,50% e, 
com início de gestão para 01/10/2021 e patrimônio inicial de R$ 200.000.000,00; (iii) estrutura dos investimentos 
com o organograma dos fundos, analisando em apartado os fundos PGA e Speed Pecúlio; (iv) as informações 
consolidadas no período de agosto de 2021; (v) composição da carteira, demonstrando os percentuais de 
assistidos por renda vitalícia e demais contas de Benefício Definido (BD). A marcação a mercado é o motivo da 
rentabilidade do plano estar baixa, contudo, o plano é superavitário, motivo pelo qual o atual cenário não causa 
prejuízo; (vi) pagamentos efetuados ao Plano BD x Cash Flow (ALM); (vii) a composição da carteira considerando 
os participantes ativos, assistidos por percentual de saldo, BPD’s, autopatrocinados e contas coletivas; (viii) 
resumo da rentabilidade dos fundos até 21 de setembro de 2021; (ix) a composição da carteira do plano pecúlio; 
(x) a composição da carteira no plano de gestão administrativa (PGA). Ao final. O Sr. Brasizza esclareceu que 
atualmente a VWPP não possui fundos com problemas de performance, posto que, quando se verifica alguma 
peculiaridade negativa no fundo, a Entidade procede com a troca do gestor. Finalizada a parte da Diretoria 
Executiva, a Sra. Marli ficou com a palavra para falar sobre os números da controladoria (3) apresentando; (i) 
índices de Gestão Administrativa Consolidado; (ii) Resultado Financeiro PGA Consolidado; (iii) Evolução do Fluxo 
de Caixa Consolidado (exc. Ala Zero); (iv) Status Fundo Administrativo PGA Aposentadoria. Frisou-se que, a 
VWB já retornou com a contribuição e que a VWP tem a estimativa de retornar com as contribuições apenas em 
2022 e, (v) Status Fundo Previdencial Aposentadoria. Destacou-se que, todas as patrocinadoras retomaram as 
contribuições, exceto a VWP que não tem a estimativa de retorno. (3) Finalizada a apresentação da controladoria, 
a Sra. Amanda entrou na reunião para falar sobre o projeto de desenvolvido pela PFM, empresa contratada para 
fazer o gerenciamento de riscos da Entidade. Os pontos apresentados pela PFM foram; (i) Processo de gestão 
de riscos, dividido com a seguinte estrutura: 
estruturação > identificação de eventos > validação do resultado > avaliação de controle > definição dos 
responsáveis > apoio da consultoria quanto ao esclarecimento de requisitos dos questionários e critica das 
respostas de avaliação > apoio da consultoria na definição dos planos de ação; (ii) dicionário de riscos da VWPP 
e as categorias do projeto; (iii) métricas adotadas na VWPP; (iv) dados do 1º ciclo de autoavaliação; (v)  as 
matrizes de riscos VWPP. Atualmente a média de impacto da Entidade ficou em 40,51, valor esse que está 
dentro da média de mercado, considerando um estudo feito com outras 53 (cinquenta e três) entidades. Pela 
PFM ainda foi colocado que, havendo a implementação dos 9 (nove) planos de ação sugeridos, o impacto tende 
a cair para 10% de déficit de controle; (vi) as contribuições de controles; (vii) controles com 100% de déficit; (viii)  
as matrizes de riscos levantadas em 2020 e, (ix) conclusão do estudo.
Ao final, Sra. Amanda sugeriu apresentar simulações, visando a diminuição do déficit atual, posto o trabalho 
necessitar de melhoria contínua. A sugestão foi aprovada por unanimidade.
DELIBERAÇÃO: os membros do Conselho tomaram conhecimento e aprovaram, por unanimidade, que a aprovação 
do “Plano Família” fica condicionada apenas a aceitação do GPSC na reunião agendada para 05/10/2021. Ainda, 
aprovaram, por unanimidade, a apresentação de simulações por parte da PFM para acompanhar a evolução da 
redução do percentual de impacto do déficit atual.
Nada mais havendo a ser tratado, deu-se por encerrada a Reunião para a lavratura da presente ata que, depois 
de lida e achada conforme, foi por todos assinada.
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São Bernardo do Campo, 04 de outubro de 2021.

Desirreé Franco
Secretária da Mesa

Douglas Arrighi Pereira     Ciro Possobom
Presidente do Conselho Deliberativo    Vice-Presidente

Germano Vilhena de Andrade Neto   Jose Carlos Gobbo Junior
Conselheiro Deliberativo    Conselheiro Deliberativo

Mauricio Marchesini Carvalho
Conselheiro Deliberativo

CONVIDADOS

Fabio Murga      Luiz Paulo Brasizza
Diretor de Administração    Diretor de Investimentos

Marcelo Quio Ribeiro do Nascimento   Edvaldo Picolo
Diretor Superintendente e de    Conselho Fiscal
Assuntos Jurídicos

Rodrigo Otavio R. Capuruço    Ricardo Neves Cardoso
Conselheiro Fiscal     Comitê de Investimentos

Sandra Santos Paes     Leonardo Lapinskas
Analista de Finanças     Comitê de Investimentos

Elaine Oliveira Vitoriano     Marli Luzia Rodrigues
Analista Administrativa     Analista de Finanças

VOLKSWAGEN PREVIDÊNCIA PRIVADA
CNPJ/MF nº 58.165.622/0001-50

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO REALIZADA EM 01 DE DEZEMBRO DE 2021
(ATA Nº 04/2021)

A Reunião do Conselho Deliberativo da VOLKSWAGEN PREVIDÊNCIA PRIVADA, instalada com a presença 
do Conselheiro Vice-Presidente Sr. Ciro Possobom, dos Conselheiros Srs. José Carlos Gobbo Júnior, Mauricio 
Marchesini Carvalho, Lineu Shigueaki Takayama e Vanderson Antonio Sgobbi. Ausentes os Srs. Douglas Arrighi 
Pereira, o qual foi representando pelo Sr. Germano Vilhena de Andrade Neto e o Sr. Rodrigo Capuruço, o qual foi 
representado pelo Conselheiro Fiscal Sr. Luis Fabiano Alves Penteado. Participaram como convidados os membros 
da Diretoria Executiva, Srs. Luiz Paulo Brasizza, Fabio Murga, Marcelo Quio Ribeiro do Nascimento e Ricardo 
Kronemberger, e o membro do Conselho Fiscal Sr. Edvaldo Picolo e os membros do Comitê de Investimentos Srs. 
Ricardo Cardoso Neves e Leonardo Lapinskas, as analistas de finanças Sras. Sandra Santos Paes, Elaine Vitoriano 
Oliveira e Marli Luzia Rodrigues. Os gerentes Srs. Diogo de Macedo Fantinato e Peterson Vicari da Silva e a Sra. 
Juliana Inoue e o Sr. Renato Maia representando a Aon e a Dra. Desirreé Franco como representante do Goulart 
Penteado Advogados. A presente foi presidida pelo Sr. Fabio Murga, iniciando-se às 14h30 do dia 01 de dezembro 
de 2021 por meio de videoconferência na plataforma Microsoft Teams em razão da Pandemia da COVID-19. Na 
conformidade da Ordem do Dia, o Sr. Renato da Aon deu início aos trabalhos com a avaliação atuarial, (1) resultados 
da avaliação atuarial PREVIC 2021, destacando-se; (i) o resumo dos resultados da Avaliação Atuarial apresentando 
os estudos realizados, custeio do plano, riscos do plano, hipóteses utilizadas nos cálculos atuarias bem como 
estudos complementares referentes de taxa de juros, estudo de hipóteses e
e estudos complementares nos Planos de Aposentadoria e Pecúlio da VWPP;  (ii) as estatísticas dos Planos de 
Aposentadoria e Pecúlio, com um resumo da população de ativos e assistidos; (iii) as quatro principais hipóteses de 
pagamento projetados ao longo dos anos. Para os dois planos foram recomendado o aumento da taxa para a redução 
do passivo mantendo a saúde financeira do plano; (iv) provisões matemáticas, momento em que foi esclarecido 
que todos os planos são superavitários; (v) fundo previdencial. Todos os participantes validam as informações 
prestadas pelo Aon. Ato contínuo, o Sr. Fabio Murga deu continuidade as reuniões, (2) apresentando (i) a estrutura 
VWPP. Neste momento, falou-se sobre a indicação do Sr. Peterson Silva como Conselheiro Fiscal e o Diogo de 
Fantinato para compor o Comitê de Investimentos. Todos aprovaram as indicações. Sr. Ricardo Kronemberger, 
com a palavra, (3) apresentando; (i) índices de Gestão Administrativa Consolidado; (ii) Resultado Financeiro PGA 
Consolidado; (iii) retomada das contribuições administrativas; (iv) Evolução do Fluxo de Caixa Consolidado (exc. 
Ala Zero); (iv) metas e objetivos qualitativos PGA. Implementação de atendimento aos participantes por WhatsApp 
através de chatbot, realizar a prova de vida dos participantes por meio de APP com biometria facial e alertar 
os empregados sobre a importância da revisão contínua do projeto de vida, oferecendo oportunidades para se 
prepararem de forma mais adequada para esta nova etapa da vida e; (v) relatório de Conselho Fiscal do segundo 
semestre de 2020 foi concluído e assinado por todos do Conselho Fiscal. Em continuidade, o Sr. Luiz Brasizza 
seguiu com a reunião, (2) Esclarecendo; (i) Performance dos Investimentos de 2021, Ponderou-se sobre o fundo 
Taos ESG, investimento no exterior – RF 10% PL da entidade, mudança na meta atuarial INPC para IPCA ( para a 
parte BD dos planos de aposentadoria e pecúlio), investimento multimercado 15% PL da entidade, investimento 
no exterior – RV e custódia e administração fiduciário Bradesco; (ii) performance dos investimentos e a alteração 
no Perfil Conservador e a nova estratégia estudada. Nesse ponto, Sr. Brasizza informou sobre a discussão nos da 
rentabilidade do perfil conservador em alguns meses, que atualmente inclui risco de bolsa, motivo pelo qual em 
alguns meses o perfil foi negativo, razão pela qual foi trabalhada as hipóteses de como poderia resolver a questão 
sem ter que proceder com a criação de um novo perfil. Para tanto, foi colocada a possibilidade de trabalhar com 
uma renda fixa, de um fundo só, para trazer ativos de baixo risco para o referido perfil. Essa alteração no perfil 
conservador caberia a adoção de um benchmark de CDI + 0,25% ao ano. Assim, teria uma rentabilidade mais 
baixa e, ao mesmo tempo, uma capacidade de não ter ao mês a mês uma rentabilidade negativa. O benchmark na 
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forma indicada foi colocado para votação, momento em que foi aprovado por todos o benchmark de CDI + 0,25%; (iii) 
alteração da política de investimento 2022 a 2026 para o plano de Aposentadoria e Pecúlio e Plano Administrativo. 
Abordou-se sobre, no plano de aposentadoria, 1) a alteração do perfil conservador para que tenha somente ativos de 
baixo risco e indicar o benchmark de CDI + 0,25% a.a; 2) alteração do benchmark de renda fixa dos perfis moderado e 
agressivo para CDI + 1,25% a.a.; 3) alteração da meta atuarial da parte de benefício definido do plano de aposentadoria 
de INPC + 4,08% a.a. para INPC + 4,41% a.a; 4) inclusão do parágrafo autorizando empréstimos aos participantes; 5) 
alteração indexador da parcela BD, de INPC para IPCA (06 meses após publicação dos participantes). No plano de 
pecúlio falou-se sobre , 1) alterar meta atuarial de INPC + 3,78% a.a para INPC + 4,04% a.a; 2) alterar indexador da 
parcela BD, de INPC para IPCA ; 3) revisão geral de textos, com destaque para ESG e, 4) alterar quadro de expectativas 
de retorno. Por fim, quanto ao plano administrativo (PGA), 1) alterar benchmark de (80% CDI + 20% IMA-B) + 0,75% 
a.a para CDI + 0,75%; 2) revisão geral de textos com destaque para ESG; 3) alterar quadro de expectativas de retorno 
e, 4) alterar o retorno histórico dos últimos cinco anos do plano; (iv) serão feitos todos os esforços possíveis para 
que, ao final de 2022, a VWPP consiga o Selo de Autorregulação em Governança de Investimentos da ABRAPP; (v) 
informações consolidadas para o mês de outubro de 2021; (vi) rentabilidade na parte de Benefício Definido (BD); (vii) 
pagamentos efetuados ao Plano BD x Cash Flow (ALM); (vii) a composição da carteira considerando os participantes 
ativos, assistidos por percentual de saldo, BPD’s, autopatrocinados e contas coletivas; (viii) comparação da VWPP 
com outras entidades no período de Janeiro a Outubro de 2021; (ix) retorno perfis de investimentos, com o gráfico 
de retorno no ano; (x) performance do plano de pecúlio que foi superavitário, mesmo tendo ficando um pouco abaixo 
no mês de outubro; (xi) performance do plano de gestão administrativa – PGA; (xii) informações consolidadas de 
tudo o que foi investido, com os resultados para o mês de outubro; (xiii) precificação de ativos pelo custodiante e 
precificação de ativos pelo administrador fiduciário, o qual fechou o mês de outubro com valores iguais. (3) Finalizada 
a apresentação, a Sr. Fábio Murga ponderou sobre; (i) avaliação de riscos com a prévia do segundo ciclo, (ii) proposta 
de alteração regulamentar do Plano de Aposentadoria para reabrir janela de opção para alteração de recebimento 
dos benefícios concedidos sob a forma de renda vitalícia para renda financeira; e (iii) plano família. Destacou-se que, 
haverá em 13/12 uma nova reunião com o GPSC para reapresentação do plano, após intensa troca de informações, 
a qual servirá para decidir sobre a implementação do plano família. 
DELIBERAÇÃO: os membros do Conselho tomaram conhecimento e aprovaram, por unanimidade, (i) a alteração da 
política de investimentos 2022 a 2026; (ii) as hipóteses atuariais do plano de aposentadoria e pecúlio bem como o 
resultado da Avaliação Atuarial; (iii)  o orçamento da Entidade para 2022; (iv) alteração do perfil conservador para 
benchmark de CDI + 0,25% e atualização de outros perfis; (v) alteração regulamentar do Plano de Aposentadoria; (vi) 
nomeação e posse do Sr. Peterson Vicari da Silva a membro do Conselho Fiscal  com mandato até 02/08/2022 e, 
(vii) nomeação e posse do Sr. Diogo Fantinato a membro do Comitê de Investimentos com mandato até 02/08/2022.

Nada mais havendo a ser tratado, deu-se por encerrada a Reunião para a lavratura da presente ata.

São Bernardo do Campo, 01 de dezembro de 2021.

Fabio Murga       Desirreé Franco
Presidente da Mesa                                                 Secretária da Mesa

Ciro Possobom      Germano Vilhena de Andrade Neto
Vice-Presidente      Conselheiro Deliberativo

José Carlos Gobbo Junior    Lineu Shigueaki Takayama
Conselheiro Deliberativo    Conselheiro Deliberativo

Mauricio Marchesini Carvalho    Vanderson  Antonio Sgobbi 
Conselheiro Deliberativo    Conselheiro Deliberativo

CONVIDADOS
     
Marcelo Quio Ribeiro do Nascimento   Fabio Murga
Diretor Superintendente e de    Diretor Administrativo
Assuntos Jurídicos

Ricardo Kronemberger     Luiz Paulo Brasizza
Diretor de Finanças     Diretor de Investimentos 

Luis Fabiano Alves Penteado    Ricardo Neves Cardoso
Conselheiro Fiscal     Comitê de Investimentos

Edvaldo Picolo      Peterson Vicari da Silva
Conselho Fiscal      Indicação e Posse
        Membro Conselho Fiscal

Diogo de Macedo Fantinato    Leonardo Lapinskas
Indicação e Posse     Comitê de Investimentos
Comitê de Investimentos     

Sandra Santos Paes     Marli Luzia Rodrigues
Analista de Finanças     Analista de Finanças

Elaine Vitoriano de Oliveira     
Analista de Recursos Humanos
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DESPESAS COM 
A GESTÃO DO PLANO
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Histórico Saldo em 31/12/21
Administração Previdencial

Pessoal/Serviços de Terceiros  3.086.267,58 
    Pessoal e Encargos  1.405.704,59 
    Treinamentos/Congressos e Seminários  4.557,60 
    Viagens e Estadias  -   
    Consultoria Atuarial  361.400,08 
    Consultoria Contábil  85.894,20 
    Consultoria Jurídica  183.957,32 
    Recursos Humanos (Mão de Obra de Terceiros)  70.308,00 
    Informática  806.077,97 
    Auditoria Contábil  81.604,32 
    Serviços e Consultoria de Investimentos  86.763,50 

Gestão/Planejamento Estratégico  33.465,05 
    Eventos Institucionais  21.181,56 
    Material de Comunicação Institucional  12.283,49 

Despesas Gerais (*)  610.892,06 
Depreciações e Amortizações  262,72 

Saldo Balancete em 31/12/21  3.730.887,41 

Histórico Saldo em 31/12/21
Administração Previdencial

Pessoal/Serviços de Terceiros  2.483.512,94 
Pessoal/Serviços de Terceiros  1.197.452,08 
    Pessoal e Encargos  3.882,40 
    Treinamentos/Congressos e Seminários  -   
    Viagens e Estadias  148.242,59 
    Consultoria Atuarial  73.169,18 
    Consultoria Contábil  215.563,90 
    Consultoria Jurídica/Perícia Médica  59.892,00 
    Recursos Humanos (Mão de Obra de Terceiros)  679.409,60 
    Informática  69.514,79 
    Auditoria Contábil  36.386,40 

Gestão/Planejamento Estratégico  25.696,15 
    Eventos Institucionais  15.232,44 
    Material de Comunicação Institucional  10.463,71 

Despesas Gerais (*)  361.047,23 
Depreciações e Amortizações  44,60 

Saldo Balancete em 31/12/21  2.870.300,92  

PGA PLANO DE APOSENTADORIA 

(*) Refere-se basicamente a tributos e despesas 
administrativas  

PGA PLANO DE PECÚLIO 

(*) Refere-se basicamente a tributos e despesas 
administrativas  
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DEMONSTRAÇÕES 
CONTÁBEIS

BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020 EM MILHARES DE REAIS
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BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020 EM MILHARES DE REAIS

DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO SOCIAL CONSOLIDADA
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020 EM MILHARES DE REAIS
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DEMONSTRAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO POR PLANO DE BENEFÍCIOS - PLANO 
DE APOSENTADORIA
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020 - EM MILHARES DE REAIS

DEMONSTRAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO POR PLANO DE BENEFÍCIOS - PLANO 
DE PECÚLIO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020 - EM MILHARES DE REAIS
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DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO POR PLANO DE 
BENEFÍCIOS - PLANO DE PECÚLIO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020 - EM MILHARES DE REAIS

DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO POR PLANO DE 
BENEFÍCIOS - PLANO DE APOSENTADORIA
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 e 2020 - EM MILHARES DE REAIS
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DEMONSTRAÇÃO DAS PROVISÕES TÉCNICAS POR PLANO DE BENEFÍCIOS 
- PLANO DE APOSENTADORIA
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 e 2020 - EM MILHARES DE REAIS

DEMONSTRAÇÃO DAS PROVISÕES TÉCNICAS POR PLANO DE BENEFÍCIOS 
- PLANO DE PECÚLIO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 e 2020 - EM MILHARES DE REAIS
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DEMONSTRAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - PLANO DE 
APOSENTADORIA
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020 - EM MILHARES DE REAIS

DEMONSTRAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - PLANO DE 
PECÚLIO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020 - EM MILHARES DE REAIS
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DEMONSTRAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA CONSOLIDADA
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EM MILHARES DE REAIS
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RELATÓRIO
DOS AUDITORES
INDEPENDENTES
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DEMONSTRATIVO DOS
INVESTIMENTOS
POR PLANO
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ALOCAÇÃO DOS RECURSOS DA ENTIDADE (EM R$) 

TABELA COMPARATIVA DOS LIMITES DE ALOCAÇÃO 

DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS AOS PARTICIPANTES - 2021 
(PLANO DE APOSENTADORIA)
(DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS) - VOLKSWAGEN PREVIDÊNCIA PRIVADA
ADMINISTRADOR ESTATUTÁRIO TECNICAMENTE QUALIFICADO : SR. LUIZ PAULO BRASIZZA - TELEFONE: 
11- 4347-5694 - E-MAIL: LUIZ.BRASIZZA@VOLKSWAGEN.COM.BR
  AUDITORIA INDEPENDENTE: DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES 
CNPJ: 49.928.567/0001-11

QUADRO DE RENTABILIDADE POR PERFIL DE INVESTIMENTO – EM %
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o Perfil Conservador: O perfil será rentabilizado 
por 100% das rentabilidades dos segmentos de renda 
fixa, estruturados, imobiliário e exterior.

o Pefil Moderado: O perfil será rentabilizado 
por 85% das rentabilidades dos segmentos de renda 
fixa, estruturados, imobiliário e exterior, e 15% das 
rentabilidades do segmento de renda variável.

o Perfil Agressivo: O perfil será rentabilizado 
por 70% das rentabilidades dos segmentos de renda 
fixa, estruturados, imobiliário e exterior, e 30% das 
rentabilidades do segmento de renda variável.

RETROSPECTIVA - CENÁRIO ECONÔMICO 
EM 2021

Em 2021, o ano foi extremamente desafiador para os 
investimentos, em especial no Brasil. Para enfrentar a 
pandemia, o Governo Federal injetou muitos recursos 
na economia. Paralelamente, nosso Banco Central 
reduziu drasticamente a taxa básica de juros para 
2,00%, algo totalmente fora da realidade do país, 
entregando juro real negativo. 

Esta combinação de gastos fiscais elevados e taxa 
de juro baixíssima, no início do ano, estava bem 
justificada por conta da situação da pandemia, os 
ativos pareciam não precificar esta situação anormal, 
o mundo inteiro se encontrava na mesma situação à 
época.

Com tanto estímulo fiscal e monetário no mundo, 
o consumo voltou mais rápido e mais forte que o 
esperado, e neste ponto, observamos uma virada no 
cenário global. Como a produção não acompanhou a 
demanda, vimos uma forte alta nos preços dos bens, 
principalmente, e, em menor grau, dos serviços. As 
commodities dispararam, com destaque ao petróleo, 
que praticamente dobrou de preço em um curto 
espaço de tempo, pressionando toda a cadeia de 
produtos ao redor do mundo.

Dada esta situação, em meados de 2021, o Brasil e 

o mundo se deparavam com uma inflação galopante. 
Apesar de ser oriunda dos desequilíbrios de oferta, 
começava a trazer um risco muito grande para o 
horizonte. No Brasil, o Relatório Focus do início de 
2021 apontava expectativa de IPCA em 3,50%, mas 
ao final do primeiro semestre o número esperado já 
estava em 6,00%, e, no final de 2021, encerrou em 
10,01%, uma mudança brusca de expectativa.

E com uma inflação cada vez maior, o juro real se 
tornava cada vez mais negativo, agora sim com o 
mercado 
precificando essa anormalidade. Os títulos públicos 
prefixados e indexados à inflação abriram fortemente 
neste período e o Banco Central mudou o tom 
acelerando o processo de alta de juros para equalizar 
a taxa real e controlar as expectativas de inflação.

Veja que a taxa SELIC iniciou o ano em 2,00% e 
encerrou em 9,25%, entregando uma SELIC média de 
4,40%, ou seja, com uma inflação acima de 10,00%, 
o juro real foi bem negativo, tornando 2021 um ano 
totalmente atípico para o mercado brasileiro.

No mundo, o processo inflacionário se deu da mesma 
forma, expectativas de inflação dispararam em 
meados de 2021, e o mercado começou a precificar 
altas de juros nas economias desenvolvidas, com 
os títulos também apresentando forte abertura de 
taxa. Nos EUA, o Federal Reserve iniciou o ano com 
discurso de inflação transitória, e encerrou o ano com 
discurso totalmente diferente, de inflação perigosa, e 
já indicando alta de juro para 2022.

Para finalizar o ano, o Brasil ainda enfrentou um 
processo preocupante de perda de credibilidade 
fiscal, com o Governo e o Congresso sinalizando que 
mudariam o Teto de Gastos para acomodar mais 
despesas correntes, como o Auxílio Brasil e outros 
programas de transferência de renda.

Este movimento de alteração no Teto de Gastos foi 
visto quase como um rompimento do Teto. As taxas 
de juros no país intensificaram a abertura, com os 
prefixados atingindo patamar superior a 12,00%, com 
o mercado precificando o caos e a incerteza fiscal.

Por sua vez, os ativos de risco no país, ou seja, os títulos públicos prefixados e indexados à inflação, a bolsa 
e a nossa moeda apresentaram resultados muito aquém do esperado. No ano, o IRF-M, índice que representa 
os títulos públicos prefixados (LTN e NTN-F ou Tesouro Prefixado), apresentou rentabilidade de -1,99% no ano, 
enquanto, o IMA-B, que representa os títulos públicos indexados à inflação (NTN-B ou Tesouro IPCA), rentabilizou 
-1,26%.

O IBOVESPA, principal índice acionário brasileiro, rentabilizou -11,93% no ano, enquanto a nossa moeda desvalorizou 
7,39% frente ao dólar.

Resumindo, o ano foi extremamente desafiador, com anormalidades de taxas de juros reais no terreno negativo no 
Brasil, inflação elevada no mundo inteiro e perda de credibilidade fiscal brasileira. Sem contar com as variantes da 
COVID-19, que assustaram o mercado ao longo de 2021. Todos estes movimentos fizeram com que as expectativas 
de inflação, taxa de juros e crescimento mudassem radicalmente no decorrer dos meses, aumentando o grau de 
incerteza e complexidade para o processo de investimento.

E COMO FICARAM OS NOSSOS PERFIS DE INVESTIMENTOS?

Em 2021, para os investimentos, o cenário foi mais desafiador que o ano anterior, dadas as grandes mudanças 
de expectativas que aconteceram no decorrer do ano. De toda forma, os Perfis CONSERVADOR e MODERADO 
conseguiram apresentar retornos positivos.

O Perfil CONSERVADOR, que possuía carteira sem exposição à Renda Variável, apresentou retorno de 3,53%, 
equivalente à 77,95% do CDI, impactado pelos títulos públicos indexados à inflação (Tesouro IPCA) e pelos títulos 
públicos prefixados (Tesouro Prefixado), que foram negativos no acumulado do ano.

O Perfil MODERADO, que possui 15% de alocação em Renda Variável, apresentou retorno de 1,09%, equivalente 
a 24,77% do CDI, e o Perfil AGRESSIVO, que possui 30% de alocação em Renda Variável, apresentou retorno de 
-1,53% no ano.

Com o cenário local e global permanecendo extremamente complexo, a VWPP está realizando mudanças nas 
estruturas dos seus perfis de investimentos para melhor capturar os retornos no curto, médio e longo prazos.
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* 1 - Benchmark: Termo para índice que serve como parâmetro de comparação dos investimentos. 

CUSTOS DE 2021 (EM R$) 

ALOCAÇÃO DOS RECURSOS DA ENTIDADE (EM R$) 

DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS AOS PARTICIPANTES - 2021 
(PLANO DE PECÚLIO)
(DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS) - VOLKSWAGEN PREVIDÊNCIA PRIVADA
ADMINISTRADOR ESTATUTÁRIO TECNICAMENTE QUALIFICADO : SR. LUIZ PAULO BRASIZZA - TELEFONE: 
11- 4347-5694 - E-MAIL: LUIZ.BRASIZZA@VOLKSWAGEN.COM.BR
AUDITORIA INDEPENDENTE: DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES 
CNPJ: 49.928.567/0001-11

TABELA COMPARATIVA DOS LIMITES DE ALOCAÇÃO 
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* a - Benchmark: Termo para índice que serve como parâmetro de comparação dos investimentos. 

CUSTOS DE 2021 (EM R$) 

ALOCAÇÃO DOS RECURSOS DA ENTIDADE (EM R$) 

DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS AOS PARTICIPANTES - 2021 
(PLANO PGA)

(DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS) - VOLKSWAGEN PREVIDÊNCIA PRIVADA
ADMINISTRADOR ESTATUTÁRIO TECNICAMENTE QUALIFICADO : SR. LUIZ PAULO BRASIZZA - TELEFONE: 
11- 4347-5694 - E-MAIL: LUIZ.BRASIZZA@VOLKSWAGEN.COM.BR
AUDITORIA INDEPENDENTE: DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES 
CNPJ: 49.928.567/0001-11

TABELA COMPARATIVA DOS LIMITES DE ALOCAÇÃO 
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* a - Benchmark: Termo para índice que serve como parâmetro de comparação dos investimentos. 

CUSTOS DE 2021 (EM R$) POLÍTICA DE INVESTIMENTOS - 
2021/2025 - Plano Aposentadoria
VOLKSWAGEN PREVIDÊNCIA PRIVADA (VWPP) - PLANO DE APOSENTADORIA
ASSISTIDOS COM RENDA MENSAL VITALÍCIA, PARTICIPANTES ATIVOS, AUTO-
PATROCINADOS, BPD´S, ASSISTIDOS COM PERCENTUAL DE SALDO E CONTAS COLETIVAS
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POLÍTICA DE INVESTIMENTOS - 
2021/2025 - Plano Pecúlio
VOLKSWAGEN PREVIDÊNCIA PRIVADA (VWPP) - PLANO PECÚLIO
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POLÍTICA DE INVESTIMENTOS - 
2021/2025 - PGA
VOLKSWAGEN PREVIDÊNCIA PRIVADA (VWPP) - PGA



//  Relatório de Informações V WPP - 2021

Página - 228 //

//  Relatório de Informações V WPP - 2021

Página - 229 // 

www.vwpp.com.br www.vwpp.com.br 



//  Relatório de Informações V WPP - 2021

Página - 230 //

//  Relatório de Informações V WPP - 2021

Página - 231 // 

www.vwpp.com.br www.vwpp.com.br 



//  Relatório de Informações V WPP - 2021

Página - 232 //

//  Relatório de Informações V WPP - 2021

Página - 233 // 

www.vwpp.com.br www.vwpp.com.br 



//  Relatório de Informações V WPP - 2021

Página - 234 //

//  Relatório de Informações V WPP - 2021

Página - 235 // 

www.vwpp.com.br www.vwpp.com.br 



//  Relatório de Informações V WPP - 2021

Página - 236 //

//  Relatório de Informações V WPP - 2021

Página - 237 // 

www.vwpp.com.br www.vwpp.com.br 



//  Relatório de Informações V WPP - 2021

Página - 238 //

//  Relatório de Informações V WPP - 2021

Página - 239 // 

www.vwpp.com.br www.vwpp.com.br 



//  Relatório de Informações V WPP - 2021

Página - 240 //

//  Relatório de Informações V WPP - 2021

Página - 241 // 

www.vwpp.com.br www.vwpp.com.br 



//  Relatório de Informações V WPP - 2021

Página - 242 //

//  Relatório de Informações V WPP - 2021

Página - 243 // 

www.vwpp.com.br www.vwpp.com.br 



//  Relatório de Informações V WPP - 2021

Página - 24 4 //

//  Relatório de Informações V WPP - 2021

Página - 245 // 

www.vwpp.com.br www.vwpp.com.br 



//  Relatório de Informações V WPP - 2021

Página - 246 //

//  Relatório de Informações V WPP - 2021

Página - 247 // 

www.vwpp.com.br www.vwpp.com.br 



//  Relatório de Informações V WPP - 2021

Página - 248 //

www.vwpp.com.br 

Via Anchieta km 23,5 CPI:1284
Demarchi - São Bernado do Campo - SP
CEP: 09823-901
vwpp@volkswagen.com.br

www.vwpp.com.br

(11) 4347.4344 
Horário de atendimento por telefone:
Das 9h às 16h30

Em nosso portal

WWW.VWPP.COM.BR
estão disponíveis o resumo e a 
versão completa do Relatório 
Anual 2021.


