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MENSAGEM DA DIRETORIA
Se 2019 já havia sido um ano bastante 
desafiador, 2020 foi ainda mais. No plano 
econômico, a boa expectativa para o ano foi 
logo frustrada, ainda no primeiro trimestre, 
pelo triste avanço da COVID-19 no mundo todo, 
afetando a economia brasileira com muita força. 
Esse cenário exigiu esforços coordenados de 
empresas, governos, organismos internacionais 
e, é claro, dos indivíduos que precisaram se 
adaptar ao isolamento social e a quarentena. A 
VWPP também se posicionou de forma a cuidar 
da saúde de seus colaboradores, conselheiros  
e participantes, adotando o trabalho remoto/
home office.

No entanto, não deixamos de continuar 
cumprindo com todos os nossos compromissos 
de atendimento e pagamento de benefícios. A 
VWPP é uma entidade previdência sólida, que 
busca valorização patrimonial nos seus planos 
de benefícios sempre buscando a melhor 
relação risco-retorno. Nossa tarefa é grande, 
garantir qualidade de vida e bem-estar no 
futuro a todos os trabalhadores participantes de 
nossos planos.

Mesmo em um ano de muita volatilidade 
no mercado financeiro, considerando os 

impactos e a volatilidade dos ativos ao longo 
do ano, nossos investimentos conseguiram 
rentabilidades positivas, ainda que abaixo 
dos seus respectivos índices de referência. A 
rentabilidade consolidada da Entidade em 2020 
foi de 5,31% contra um benchmark (INPC+4,08%) 
de 9,76% (9,20% em 2019). O Plano de Perfil 
Conservador obteve uma rentabilidade de 1,83% 
frente a um bechmark (100% CDI) de 2,75%. O 
Plano Moderado rentabilizou 3,32% contra um 
bechmark de 4,02% (85% CDI e 15% Ibov). Já 
o Plano de Perfil Agressivo atingiu 4,52% de 
rentabilidade, diante de um índice de referência 
de 4,89% (70% CDI e 30% Ibov).

Não há outro caminho para prosperarmos 
juntos. 2021 exigirá muita dedicação e seriedade 
de nossa equipe. Nossos desafios permanecem 
imensos, mas gostaríamos de reforçar que 
estamos dispostos a superá-los para garantir 
aos nossos participantes segurança financeira 
hoje e no futuro. Contem sempre com a 
Volkswagen Previdência Privada.

Tenham todos uma boa leitura!

Diretoria Executiva da VWPP

Em nosso portal

WWW.VWPP.COM.BR
estão disponíveis o resumo e a 
versão completa do Relatório 
Anual 2020.
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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 2020

ESTRUTURA VWPP

(*) Habilitado em 11.03.2021 
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VWPP EM 
NÚMEROS

 16.454 

Participantes
Ativos

 2.546 

Assistidos
(aposentados e 

pensionistas)

Mantidos 
(autopatrocinados)

Vinculados

 458  324 

2

Planos de 
Benefícios

 19.782 
Total de 
Participantes
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PARECER ATUARIAL
PLANO DE APOSENTADORIA
(Audi do Brasil Indústria e Comércio de Veículos Ltda.)
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PARECER ATUARIAL
PLANO DE APOSENTADORIA
(Man Latin América Indústria e Comércio de Veículos Ltda.)
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(MAN Diesel e Turbo Brasil Ltda.)

PARECER ATUARIAL
PLANO DE APOSENTADORIA
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PARECER ATUARIAL
PLANO DE APOSENTADORIA
(Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos Automotores Ltda.)
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(Volkswagen Participações Ltda.)

PARECER ATUARIAL
PLANO DE APOSENTADORIA
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PARECER ATUARIAL
PLANO DE PECÚLIO DA VWPP
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ATAS DE REUNIÕES
CONSELHO DELIBERATIVO 
E CONSELHO FISCAL
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VOLKSWAGEN PREVIDÊNCIA PRIVADA
CNPJ/MF nº 58.165.622/0001-50

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL REALIZADA EM 06 DE MARÇO DE 2020
(ATA Nº 001/2020)

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. Participaram como convidados os membros 
da Diretoria Executiva, Srs. Fabio Murga, Luiz Brasizza, Melissa Artioli e Elaine Oliveira, as Sras. Nathalia Almeida e 
Fernanda Moreira como representantes da KPMG, os Srs. Ricardo Bittar Filho e Desirreé Franco como representantes 
do Demarest Advogados e o assessor contábil, Sr. Geraldo Assis, representante da Pension Brasil. A presente foi 
presidida pelo Sr. Luis Fabiano Alves Penteado, iniciando-se às 13h30 do 06 de março de 2020 na sede social, em São 
Bernardo do Campo, Estado de São Paulo, na Estrada Marginal da Via Anchieta, Km 23,5. Na conformidade da Ordem 
do Dia, a Diretora Presidente da Mesa tinha por objeto a apresentação: (1) Pelos Auditores da KPMG consignou-se; (i) 
a estrutura de atendimento à VWPP, especificando e qualificando os membros de trabalho; (ii) a relação das empresas 
que atualmente Patrocinam o fundo; (iii) a quantidade e classificação de participantes que integraram os Planos de 
Aposentadoria e de Pecúlio no ano de 2019; (iii) a composição das provisões matemáticas por modalidade e por tipo 
e, (iv) o escopo do trabalho da auditoria; (2) Pelo Assessor Contábil (i) os demonstrativos do Ativo Líquido dos planos 
de Aposentadoria e Pecúlio; (ii) o Plano de Gestão Administrativa dos Planos de Aposentadoria e de Pecúlio no ano de 
2019; (iii) o balanço patrimonial consolidado em 2019; (3) Pela Diretoria de Investimentos (i) a performance de todos 
os investimentos da entidade, com destaque para os ativos com PDD’s – Provisão para Devedores Duvidosos. Neste 
ponto, destacou-se a atual situação para o investimento da Fazenda São Marcos III, ficando decidido que a VWPP irá 
aprofundar as avaliações realizadas no terreno, para posterior adoção de medidas cabíveis ao caso, considerando-se, 
inclusive, medidas judiciais que entenderem necessárias; (ii) O processo de cotação do Administrador Fiduciário onde 
ficou acertado a contratação da melhor cotação e (iii) o status da auditoria da VWAG; (4) Pela Diretoria de Finanças 
(i) os resultados financeiros consolidados do ano de 2019 dos Planos de Aposentadoria e de Pecúlio. DELIBERAÇÃO: 
os membros do Conselho Fiscal tomaram conhecimento e aprovaram, por unanimidade, submeter para aprovação do 
Conselho Deliberativo a versão final das Demonstrações Financeiras do exercício encerrado em 31 de Dezembro de 
2019. 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, 06 de Março de 2020

Luis Fabiano Alves Penteado      Desirreé Franco
Presidente da Mesa                                                  Secretária da Mesa
                                                                               
CONVIDADOS
Fabio Murga        Luiz Paulo Brasizza
Diretor Executivo      Diretor de Investimentos

Melissa Artioli       Elaine Oliveira
Diretora de Finanças      Analista

Nathalia Almeida      Fernanda Moreira
KPMG         KPMG

Ricardo Bittar Filho      Geraldo Assis
Demarest Advogados      Pension Brasil

Claudio Herbert Naumann
Conselheiro Fiscal
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         VOLKSWAGEN PREVIDÊNCIA PRIVADA
CNPJ/MF nº 58.165.622/0001-50

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL REALIZADA 25 DE JUNHO DE 2020
(ATA Nº 002/2020)

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 e Melissa Artioli e o Sr. Ricardo Bittar Filho como representante do 
Demarest Advogados. A presente foi presidida pelo Sr. Edvaldo Picolo, iniciando-se às 14h00 do 25 de junho de 
2020 por meio de videoconferência na plataforma Skype For Business 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 Investimentos consignou-se; (i) a performance de todos os investimentos da entidade. Neste ponto, destacou-se 
que o patrimônio total da entidade teve uma leve baixa por conta dos reflexos das quedas dos investimentos em renda 
variável e renda fixa causadas pela crise do COVID-19; (ii) a auditoria anual está pendente de conclusão de apenas um 
ponto que é relacionado justamente à nova estrutura da área de investimentos; (iii) a orientação de troca com relação 
à assessoria de investimentos, que deixaria de ser a PPS e passaria a ser a empresa I9 que apresentou uma proposta 
com valores mais baixos e escopo de trabalho mais em conformidade com o esperado pela entidade, sendo uma 
troca importante nesse momento, tanto pelo valor a menor, quanto também pela possibilidade de dar novos rumos 
aos investimentos; (iv) a orientação sobre a entidade realizar a contratação da BNY Mellon para administração 
fiduciária, uma vez que o processo de cotação foi finalizado; (2) Pela Diretoria de Finanças (i) análise acerca do 
relatório circunstanciado das demonstrações contábeis da Volkswagen Previdência Privada até o exercício de 31 de 
dezembro de 2019, com emissão de relatório em 27 de março de 2020 sem ressalvas; (ii) demonstração de como 
foram realizados os trabalhos de auditoria com entendimento sobre o funcionamento da entidade, a fim de avaliar 
eventuais riscos de distorção relevantes nas demonstrações contábeis; (iii) os resultados financeiros consolidados 
do ano de 2020 dos Planos até o momento.

DELIBERAÇÃO: os membros do Conselho Fiscal tomaram conhecimento e aprovaram, por unanimidade, submeter 
para aprovação do Conselho Deliberativo a versão final do Relatório Demonstrações Contábeis do primeiro semestre 
de 2019, bem como a troca da assessoria de investimentos e do administrador fiduciário.

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 Junho de 2020

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

Edvaldo Picolo
Conselheiro Fiscal

CONVIDADOS
Melissa Artioli       Luiz Paulo Brasizza
Diretora de Finanças      Diretor de Investimentos
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         VOLKSWAGEN PREVIDÊNCIA PRIVADA
CNPJ/MF nº 58.165.622/0001-50

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL REALIZADA 26 DE OUTUBRO DE 2020
(ATA Nº 003/2020)

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 e Melissa Artioli , o Sr. Vinicius Oliveira 
Bocalini e o Dr. Ricardo Bittar Filho como representante do Demarest Advogados. A presente foi presidida pelo 
Sr. Edvaldo Picolo, iniciando-se às 14h00 do 26 de outubro de 2020 por meio de videoconferência na plataforma 
Skype For Business 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 Investimentos consignou-se; (i) a 
performance de todos os investimentos da entidade. Neste ponto, destacou-se que o mês de setembro foi um 
mês ruim no mercado especialmente por conta da queda das LFTs. De toda forma, o benchmark é atingido, 
mas a rentabilidade é negativa; (ii) informação de que a o imóvel da Ala 0 está em um processo de análise com 
a Volkswagen do Brasil sobre a possibilidade da construção de um centro administrativo ou venda de parte do 
local; (iii) informação sobre a rentabilidade dos gestores, com destaque para a Mapfre que está desenvolvendo 
um trabalho muito positivo; (iv) informação de que o BTG Pactual deixará de ser gestor, com retirada dos ativos 
que hoje perfaz a quantia de aproximadamente 300 milhões de reais, sendo que metade desse valor será 
destinado para investimentos no exterior e a outra metade para multimercado sob gestão do Credit Suisse; (v) 
informação de que a gestão da renda variável não será mais da Franklin Templeton, pois não conseguiu recuperar 
os resultados de acordo com o mercado. O Itaú assumirá esta parte com um trabalho específico de ITF; (vi) 
informação de que a parte BD do Plano é superavitária desde 2016; (vii) informação de que a Sul América deixou 
de ser a gestora do Plano PGA, passando a ser gerido pelo BNP Paribas que já está começando a demonstrar 
melhores resultados; (viii) informação de que o Plano de Pecúlio está em situação tranquila de superávit; (ix) 
informação de que no mês de setembro um ativo de renda fixa apresentou rentabilidade superior a -5,0% no 
Fundo Santana, mas que na realidade o resultado do fundo não foi negativo em razão do ativo AGGU13 – Águas 
de Guariroba/Aegea); (x) destaque sobre a possibilidade de troca da Administração Fiduciária para o Bradesco. 
Neste ponto, informou-se que BNY Mellon e Bradesco estão disputando para assumir esta administração 
fiduciária. O Sr. Diretor de Investimentos Luiz Paulo Brasizza entende ser prudente a transferência para o Bradesco 
pelo fato de que o BNY Mellon ser o Administrador Fiduciário da entidade desde 2001, havendo a necessidade 
de mudanças para novas ideias e formas de trabalhar, além do fato de que o BNY Mellon esteve envolvido em 
questões de mercado indelicadas não compactuadas pela entidade e também que o Bradesco passará a ser o 
banco do grupo Volkswagen no Brasil, o que facilita nas transações de pagamento de benefícios, entre outras. 
Informação de que haverá um ganho de 700 mil reais anualmente com economia de pagamento. Sobre este 
ponto, o Conselheiro Sr. Claudio Herbert Naumann em conjunto com Diretor de Investimentos de que será uma 
mudança reputacional e de qualidade de serviços; (xi) informação sobre a mudança nas metas de rentabilidade 
(benchmark) da entidade, de acordo com a indicação do Comitê de Investimentos; (2) Pela Diretoria de Finanças 
consignou-se (i) o retorno dos investimentos consolidado; (ii) o comparativo de rentabilidade por perfil; (iii) os 
índices de gestão administrativa; (iv) os resultados financeiros do PGA, em conjunto com o sumário e status do 
fundo administrativo do Plano; (v) a evolução do fluxo de caixa da entidade; (vi) explanações sobre o Relatório 
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de Controles Internos do segundo semestre de 2019, demonstrando duas ações tomadas: implementação do 
sistema de avaliação de risco e revisão do estatuto, o que será levado à aprovação do Conselho Deliberativo; (vi) 
informação de que no mês de setembro houve um erro sistêmico e a folha de pagamento do Plano de Pecúlio foi 
paga em duplicidade, mas que medidas já estão sendo tomadas para solucionar.

DELIBERAÇÃO: os membros do Conselho Fiscal tomaram conhecimento e aprovaram, por unanimidade, 
submeter para aprovação do Conselho Deliberativo a versão final do Relatório de Controles Internos do segundo 
semestre de 2019, bem como a troca administrador fiduciário e do benchmark da entidade.

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, 26 de Outubro de 2020

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

Vinicius Oliveira Bocalini
Advogado
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VOLKSWAGEN PREVIDÊNCIA PRIVADA
CNPJ/MF nº 58.165.622/0001-50

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCALREALIZADA 30 DE NOVEMBRO DE 2020
(ATA Nº 004/2020)

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 e Fabio Murga, a Sra. Lais 
Cristina Pieroni, o Sr. Vitor Hugo Silva Neia o Sr. Renato Maia como representante da AON e o Dr. Ricardo Bittar 
Filho como representante do Demarest Advogados. A presente foi presidida pelo Sr. Edvaldo Picolo, iniciando-se 
às 16h00 do dia 30 de novembro de 2020 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 Administrativa consignou-se; (i) informação e pedido de aprovação 
para seguir com o projeto de estudos para implementação sobre a possibilidade de a entidade passar a realizar 
empréstimo pessoal a seus participantes, o que está sendo analisado por um grupo de trabalho já definido, sendo 
considerado que o empréstimo deve ser realizada com disponibilização de um limite de 15% do patrimônio total 
da Volkswagen Previdência Privada, com taxa aderente e competitiva com o mercado, garantias (saldo em conta 
ou seguro prestamista), limites aos participantes, possibilidade de utilizar plataforma e sistemas da Volkswagen 
Financial Services e disponibilização de treinamento de educação financeira aos participantes; (ii) informação 
e pedido de aprovação para seguir com o projeto de estudos para implementação sobre a possibilidade de a 
entidade passar a ofertar o Plano Instituído Família (Prev Sonho), destacando ser um plano de Contribuição 
Definida, inovador, flexível e descomplicado, com características e regramentos diferenciais que garantem a 
permanência dos participantes e ingresso de novos participantes, podendo ser patrocinado ou instituído; (2) 
Pelo representante da consultoria AON Sr. Renato Maria consignou-se; (i) estudos realizados para o Plano de 
Aposentadoria e de Pecúlio da entidade, com avaliação atuarial e estudos de aderência das hipóteses dos planos; 
(ii) demonstração sobre o custeio do Plano de Aposentadoria e de Pecúlio da entidade; (iii) os riscos Plano de 
Aposentadoria e de Pecúlio da entidade, destacando que para o Plano de Aposentadoria há o saldo de conta 
projetado de invalidez e de morte, bem como a renda mensal vitalícia, ao ponto que o Plano de Pecúlio caminha em 
função de falecimento; (iv) demonstração de estudos complementares, prevendo para o Plano de Aposentadoria 
a exclusão do saldo de conta projetado para os casos de invalidez e morte, bem como o fato de o Plano de Pecúlio 
estar em processo de redesenho, com indicação de uma alteração de regulamento pode gerar uma melhora do 
benefício aos participantes; (v) comparativo da população de participantes do Plano de Aposentadoria (ativos 
e assistidos); (vi) comparativo da população de participantes do Plano de Pecúlio (ativos e assistidos); (vii) 
observações sobre o cenário econômico atual, demonstrando que a redução na taxa de juros acaba resultando 
em um aumento nos passivos de risco, o que pode gerar um efeito no Plano de Pecúlio, reduzindo seu superávit; 
(viii) a Reforma da Previdência Social, constante na PEC 06/2019 que ocasionou a Emenda Constitucional 103 
poderá implicar em aposentadorias mais tardias dos empregados/participantes, o que certamente gerará futuras 
reavaliações das hipóteses e regras no plano; (ix) resultados das provisões matemáticas e informação de que 
todos os planos são saudáveis; (x) observações sobre o Fundo Previdencial, que é constituído visando a reversão 
de parte do saldo da empresa de ex-empregados que optaram por resgate ou portabilidade, possuindo como 
finalidade realizar a cobertura de possíveis déficits e contribuições suspensas de patrocinadoras. Informação 
que na Volkswagen Previdência Privada o Fundo Previdencial em 2020 foi utilizado para cobrir contribuições das 
patrocinadoras e assim permanecerá, já que houve aprovação de suspensão das contribuições da Volkswagen 
do Brasil pelos próximos dois anos; (3) Pela Diretoria de Investimentos consignou-se; (i) a aprovação sobre a 
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alteração da política de investimentos da entidade; (ii) informação de que o patrimônio permanece próximo 
de 3 bilhões de reais, com expectativa de atingir os 3 bilhões de reais até o fim do ano; (iii) informações sobre 
a performance dos investimentos para outubro de 2020; (iv) demonstração de que não há problemas de 
liquidez na parte de Benefício Definido; (v) informação de que o Plano de Pecúlio permanece extremamente 
superavitário; (vi) informação de que o PGA está um pouco abaixo da expectativa, mas aos poucos o valor 
está sendo recomposto com os trabalhos do novo gestor; (vii) demonstrativo sobre o resultado das pesquisas 
de Compliance do Itaú e da Bem Distribuidora (Bradesco), com entendimento de que os resultados não são 
suficientes para tomar nenhuma medida drástica, já que as situações encontradas são comuns e corriqueiras 
em bancos deste porte; (viii) informação sobre a solicitação da seguradora Chubb para assinatura de carta 
sobre ausência de sinistros; (ix) informação de que não foram apresentados ativos com rentabilidade acima 
de -5,0%; (4) Pela Diretoria Financeira consignou-se; (i) o budget para o ano de 2021, com demonstração dos 
indicadores macroeconômicos; (ii) o retorno dos investimentos consolidado para 2021; (iii) os índices de gestão 
administrativa consolidado para 2021; (iv) o walking do resultado financeiro do PGA consolidado; (v) a evolução 
do fluxo de caixa/patrimônio da entidade com exclusão do imóvel da Ala 0; (vi) indicações sobre as alterações 
que serão realizadas no regulamento do PGA; (vii) o status do pagamento em duplicidade do Plano de Pecúlio 
no mês de setembro, com recuperação de boa parte dos valores.

DELIBERAÇÃO: os membros do Conselho Fiscal tomaram conhecimento e aprovaram, por unanimidade, submeter 
para aprovação do Conselho Deliberativo a continuidade de estudos e análises dos projetos de empréstimo 
pessoal aos participantes e do Plano Instituído Família (Prev Sonho).

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, 30 de Novembro de 2020

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

Fabio Murga      Lais Cristina Pieroni
Diretor Administrativo     Aon

Vitor Hugo Silva Neia     Renato Maia
Aon        Aon
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DESPESAS COM 
A GESTÃO DO PLANO
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PGA PLANO DE APOSENTADORIA 
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Histórico Saldo em 31/12/20
Administração Previdencial

Pessoal/Serviços de Terceiros  1.547.583,71 
    Pessoal e Encargos  821.508,94 
    Treinamentos/Congressos e Seminários  1.870,37 
    Viagens e Estadias  1.534,05 
    Consultoria Atuarial  145.388,56 
    Consultoria Contábil  62.339,58 
    Consultoria Jurídica  115.411,28 
    Recursos Humanos (Mão de Obra de Terceiros)  62.681,04 
    Informática  336.849,89 
    Auditoria Contábil  -   

Gestão/Planejamento Estratégico  4.448,06 
    Eventos Institucionais  -   
    Material de Comunicação Institucional  4.448,06 

Despesas Gerais (*)  441.922,20 
Depreciações e Amortizações  1.131,02 

Administração dos Investimentos
Pessoal/Serviços de Terceiros  979.975,39 
    Pessoal e Encargos  561.675,14 
    Treinamentos/Congressos e Seminários  931,21 
    Viagens e Estadias  327,79 
    Consultoria de Investimentos  98.364,83 
    Consultoria Contábil  36.612,12 
    Consultoria Jurídica  71.733,19 
    Informática  210.331,11 
    Auditoria Contábil  -   

Gestão/Planejamento Estratégico  2.245,07 
    Eventos Institucionais  -   
    Material de Comunicação Institucional  2.245,07 

Despesas Gerais (*)  91.845,23 

Saldo Balancete em 31/12/20  3.069.150,68  



PGA PLANO DE PECÚLIO 
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Histórico Saldo em 31/12/20
Administração Previdencial

Pessoal/Serviços de Terceiros  1.422.207,79 
    Pessoal e Encargos  728.507,88 
    Treinamentos/Congressos e Seminários  1.658,66 
    Viagens e Estadias  1.360,37 
    Consultoria Atuarial  128.929,44 
    Consultoria Contábil  50.601,78 
    Consultoria Jurídica/Perícia Médica  147.757,80 
    Recursos Humanos (Mão de Obra de Terceiros)  55.584,96 
    Informática  307.806,90 
    Auditoria Contábil  -   

Gestão/Planejamento Estratégico  3.944,51 
    Eventos Institucionais  -   
    Material de Comunicação Institucional  3.944,51 

Despesas Gerais (*)  256.598,76 
Depreciações e Amortizações  192,97 

Administração dos Investimentos
Pessoal/Serviços de Terceiros  786.630,37 
    Pessoal e Encargos  498.089,24 
    Treinamentos/Congressos e Seminários  825,76 
    Viagens e Estadias  290,68 
    Consultoria de Investimentos  25.835,20 
    Consultoria Contábil  29.718,41 
    Consultoria Jurídica  40.011,96 
    Informática  191.859,12 
    Auditoria Contábil  -   

Gestão/Planejamento Estratégico  1.990,89 
    Eventos Institucionais  -   
    Material de Comunicação Institucional  1.990,89 

Despesas Gerais (*)  105.751,98 

Saldo Balancete em 31/12/20  2.577.317,27  



//  Relatório de Informações - V WPP 2020

Página - 93 // 

www.vwpp.com.br 



BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019 EM MILHARES DE REAIS

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis.

ATIVO
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Marcelo Quio  Ribeiro Nascimento

Diretor Superintendente e de Assuntos Jurídicos 

CPF nº 155.386.018-70   

Geraldo de Assis Souza Júnior    
Contador CRC/MG nº 069.483/O-9    
CPF nº 715.901.376-04    

Melissa Artioli

Diretora Financeira   
CPF nº 219.664.928-71

BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019 EM MILHARES DE REAIS

PASSIVO
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DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO SOCIAL CONSOLIDADA
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019 EM MILHARES DE REAIS

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis.
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DEMONSTRAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO POR PLANO DE BENEFÍCIOS - PLANO 
DE APOSENTADORIA
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019 - EM MILHARES DE REAIS

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis.
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DEMONSTRAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO POR PLANO DE BENEFÍCIOS - PLANO 
DE PECÚLIO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019 - EM MILHARES DE REAIS

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis.
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DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO POR PLANO DE 
BENEFÍCIOS - PLANO DE PECÚLIO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019 - EM MILHARES DE REAIS

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis.
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DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO ATIVO LÍQUIDO POR PLANO DE 
BENEFÍCIOS - PLANO DE APOSENTADORIA
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 e 2019 - EM MILHARES DE REAIS

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis.
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DEMONSTRAÇÃO DAS PROVISÕES TÉCNICAS POR PLANO DE BENEFÍCIOS 
- PLANO DE APOSENTADORIA
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 e 2019 - EM MILHARES DE REAIS

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis.
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As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis.

DEMONSTRAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA CONSOLIDADA
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019
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DEMONSTRAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - PLANO DE 
APOSENTADORIA
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019 - EM MILHARES DE REAIS
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DEMONSTRAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - PLANO DE 
PECÚLIO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019 - EM MILHARES DE REAIS
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DEMONSTRAÇÃO DAS PROVISÕES TÉCNICAS POR PLANO DE BENEFÍCIOS 
- PLANO DE PECÚLIO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 e 2019 - EM MILHARES DE REAIS
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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
EM MILHARES DE REAIS

1 - Contexto operacional

A Volkswagen Previdência Privada (“Entidade” ou 
“VWPP”) é uma Entidade Fechada de Previdência 
Complementar, sem fins lucrativos e com 
autonomia patrimonial, administrativa e financeira. 
Tem como objetivo principal a instituição, operação 
e manutenção de planos privados de concessão 
de benefícios de pecúlio e aposentadoria aos seus 
participantes e assistidos, tendo a gestão dos seus 
investimentos com característica multifundo em 
conformidade com a legislação em vigor, conforme 
definido em seu estatuto e no regulamento básico.

A Volkswagen Previdência Privada foi autorizada a 
funcionar através da Portaria nº 4.497 do Ministério 
da Previdência e Assistência Social - MPAS, de 3 
de agosto de 1989 e teve início de suas atividades 
em 1º de fevereiro de 1990, tendo seus planos 
autorizados desde 31 de dezembro de 1984. 

O Plano de Aposentadoria é de característica de 
Contribuição Variável e o Plano de Pecúlio é de 
característica de Benefício Definido.

Os Planos e programas são criados e mantidos 
para atender aos empregados das patrocinadoras 
Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos 
Automotores Ltda., Volkswagen Serviços Ltda., 
MAN Latin Indústria e Comércio de Veículos Ltda., 
Audi Brasil Distribuidora de Veículos Ltda., MAN 
Energy Solutions Brasil Equipamentos e Serviços 
Ltda, nova razão social da MAN Diesel & Turbo 
do Brasil Ltda. e Volkswagen Participações Ltda., 
conforme composição abaixo:

Nas avaliações atuariais de 2020 e 2019 os planos 
de benefícios previdenciais apresentam a seguinte 
posição de participantes ativos, vinculados, 
autopatrocinados e assistidos, bem como a 
seguinte idade média de cada grupo:
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Em 15 de dezembro de 2014, a Superintendência 
Nacional de Previdência Complementar - PREVIC 
através do Ofício 3.853/CGAF/DITEC/PREVIC, 
aprovou o Convênio de Adesão da Empresa MAN 
Diesel & Turbo do Brasil Ltda. na condição de 
patrocinadora do Plano de Aposentadoria a partir 
de janeiro de 2015.

Em 30 de junho de 2016, a Superintendência 
Nacional de Previdência Complementar - PREVIC 
através dos Ofícios 1.929/CGAF/DITEC/PREVIC e 
1.930/CGAF/DITEC/PREVIC aprovou o Convênio de 
Adesão da patrocinadora Volkswagen Participações 
LTDA, na condição de patrocinadora no Plano de 
Aposentadoria e no Plano de Pecúlio.

Em 31 de outubro de 2016, a Entidade protocolou 
junto a PREVIC a rescisão do convênio de adesão e 
retirada de patrocínio da Patrocinadora Volkswagen 
Serviços Ltda., do Plano de Aposentadoria e do 
Plano de Pecúlio. Protocolo PREVIC / 429005186 
/ 2016 e Protocolo PREVIC / 429006244 / 2016 
respectivamente.

Em 16 de janeiro de 2018 a Superintendência 
Nacional de Previdência Complementar – PREVIC 
publicou no Diário Oficial da União a Portaria 
35, que autoriza a retirada de patrocínio da 
patrocinadora Volkswagem Serviços Ltda do Plano 
de Aposentadoria.

Em 14 de setembro de 2018 a Superintendência 
Nacional de Previdência Complementar – PREVIC 
publicou no Diário Oficial da União a Portaria 873, que 
autoriza a retirada de patrocínio da patrocinadora 
Volkswagem Serviços Ltda do Plano de Pecúlio.

2 - Elaboração e apresentação das 
demonstrações contábeis

As demonstrações contábeis são apresentadas 
em atendimento às disposições legais dos órgãos 
normativos e reguladores das entidades fechadas 

de previdência complementar, especificamente 
a Resolução CNPC nº. 29, de 13 de abril de 2018, 
Instrução SPC nº. 34, de 24 de setembro de 2009, 
reeditada pela Instrução PREVIC nº. 11/2018 e 
alterações, de 3 de dezembro de 2018, Resolução 
do  Conselho  Federal  de  Contabilidade  nº. 1.272, 
de 22 de janeiro de 2010, que aprovou a ITG 2001 
(NBC TE 11), e as práticas contábeis brasileiras. 
Essas diretrizes não requerem a divulgação em 
separado de ativos e passivos de curto prazo e de 
longo prazo, nem a apresentação da Demonstração 
do Fluxo de Caixa. A estrutura da planificação 
contábil padrão das EFPC reflete o ciclo operacional 
de longo prazo da sua atividade, de forma que a 
apresentação de ativos e passivos, observadas 
às gestões previdenciais e administrativa e o 
fluxo dos investimentos, proporcione informações 
mais adequadas, confiáveis e relevantes do que a 
apresentação em circulante e não circulante, em 
conformidade com o item 63 da NBC TG 26 (NBC 
T 19.27).

A sistemática introduzida pelos órgãos normativos 
apresenta, além das características já descritas, 
a segregação dos registros contábeis em duas 
gestões e planos distintos (Previdencial e 
Administrativa) e o Fluxo dos Investimentos, que é 
comum aos planos Previdencial e Administrativo, 
segundo a natureza e a finalidade das transações. 
A VWPP não possui sob sua gestão planos 
relacionados a Gestão Assistencial.

Esses segmentos operacionais estão presentes 
nas demonstrações contábeis e balancetes do 
Plano de Benefícios Previdenciais e do Plano de 
Gestão Administrativa- PGA e suas funções são as 
seguintes:

• Gestão Previdencial: Registra  as atividades 
de cunho Previdencial do plano de benefícios 
administrado, destinadas a constituição de 
provisões matemáticas e de fundos, resgates e 
portabilidade; 

• Gestão Administrativa: Funciona como uma 

//  Relatório de Informações - V WPP 2020

Página - 107 // 

www.vwpp.com.br 



entidade prestadora de serviços administrativos, tendo 
como usuário o Plano de Benefícios Previdenciais 
administrado pela Fundação. É responsável pela 
administração plena da entidade, possuindo ativos, 
passivos e resultados totalmente segregados do Plano 
Previdencial;

• Fluxo dos Investimentos: Destinado ao 
reconhecimento das rendas/variações positivas 
e deduções/variações negativas das aplicações 
financeiras dos recursos do Plano de Benefícios 
Previdenciais administrado pela entidade e do PGA.
 

Outras características apresentadas nas 
demonstrações contábeis em conformidade com as 
normas contábeis que regem o sistema fechado de 
previdência complementar: Balancetes dos Planos 
de Benefícios Previdenciais, Balancete do Plano de 
Gestão Administrativa, Balancete Auxiliar utilizado para 
efetuar a consolidação das Demonstrações Contábeis e 
Balancete Consolidado. 
O Plano de Gestão Administrativa - PGA, conforme 
disposto nas Resoluções 
CNPC nº 29/2018, CGPC nº 29/2009 e Instrução 
PREVIC nº 34/2009, reeditada pela Instrução PREVIC 
nº 11/2018 e alterações, tem como objetivo controlar 
o patrimônio e os resultados da gestão administrativa 
de forma segregada dos planos previdenciais, em 
conformidade  com o regulamento próprio, aprovado 
pelo Conselho Deliberativo da Fundação. O PGA foi 
constituído, inicialmente, com o patrimônio do fundo 
administrativo existente no balancete do Plano de 
Benefícios Previdenciais em 31 de dezembro de 2009, 
representados pelo ativo permanente, pelo montante 
dos recursos aplicados em fundos de investimentos 
em renda fixa e os realizáveis da Gestão Administrativa.  
Tais recursos compreendem reservas administrativas 
(Fundo Administrativo) cuja utilização está prevista no 
regulamento do Plano de Gestão Administrativa.

 A legislação contábil aplicável às EFPCs prevê a 
apresentação dos seguintes demonstrativos contábeis 
consolidados: 
I - Balanço Patrimonial Consolidado; 

II - Demonstração da Mutação do Patrimônio Social – 
DMPS;
III - Demonstração do Plano de Gestão Administrativa – 
DPGA; e
IV – Notas explicativas.
Além dos relatórios consolidados, os normativos 
contábeis também exigem a apresentação das seguintes 
demonstrações contábeis dos Planos de Benefícios 
Previdenciais administrados pela Entidade:
I - Demonstração do Ativo Líquido - DAL; 
II – Demonstração da Mutação do Ativo Líquido - DMAL; 
e
III - Demonstração das Provisões Técnicas – DPT.
A emissão das demonstrações contábeis foi autorizada 
pela Administração em 25 de março  de 2021.

3 - Descrição das principais práticas 
contábeis

A escrituração contábil das operações obedece ao plano 
de contas padrão em vigor para as EFPC, observadas 
as normas, os procedimentos e os critérios gerais 
determinados pelo Conselho Nacional de Previdência 
Complementar (CNPC) e pela  Superintendência 
Nacional de Previdência Complementar (PREVIC).

a. Apuração das Mutações Patrimoniais e 
Resultados
As mutações patrimoniais das operações dos planos 
previdenciais e resultados das operações do Plano de 
Gestão Administrativa são apurados em conformidade 
com o regime contábil de competência de exercício.

b. Realizável - gestão previdencial
O realizável previdencial é apurado em conformidade 
com o regime de competência, estando representado 
pelos valores a receber decorrentes de operações de 
natureza previdencial e os depósitos judiciais/recursais 
da gestão previdencial. A partir de dezembro de 2017 
as contribuições de autopatrocinados passaram a ser 
registradas pelo regime de caixa.
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c. Realizável - gestão administrativa
O realizável administrativo é apurado em conformidade 
com o regime de competência, estando representado 
pelos valores a receber decorrentes de operações de 
natureza administrativa e os depósitos judiciais/recursais 
da gestão administrativa.

d. Investimentos

Fundos de investimentos
A Superintendência Nacional de Previdência Complementar 
(PREVIC), estabeleceu critérios para registro e avaliação 
contábil dos títulos e valores mobiliários, cujos efeitos 
foram reconhecidos nas demonstrações das mutações 
do patrimônio social e nas demonstrações das mutações 
do ativo líquido. 

Nos termos da Resolução CNPC 29, de 13 de abril de de 
2018 , os títulos e valores mobiliários são classificados em 
duas categorias, de acordo com a intenção de negociação 
da Administração na data da aquisição, atendendo aos 
seguintes critérios de contabilização:

(i) Títulos para negociação - São registrados os títulos 
com propósito de serem negociados, independentemente 
do prazo a decorrer do título na data de aquisição, os 
quais serão avaliados ao valor de provável realização, 
reconhecidos nas demonstrações das mutações do 
patrimônio social e nas demonstrações das mutações do 
ativo líquido; e
(ii) Títulos mantidos até o vencimento - São registrados 
os títulos com vencimentos superiores a 12 meses da 
data de aquisição e que a Entidade mantenha interesse e 
capacidade financeira de mantê-los até o vencimento, bem 
como ser classificados como de baixo risco por agência 
de risco do país, e que serão avaliados pela taxa intrínseca 
dos títulos, ajustados pelo valor de perdas permanentes, 
quando aplicável, reconhecidos nas demonstrações das 
mutações do patrimônio social e nas demonstrações 
das mutações do ativo líquido. As Cotas de fundo de 
investimento são registradas pelo valor da última cota 
disponível, informado pelo administrador do fundo. A 
mensuração do valor de mercado dos títulos e valores 
mobiliários é efetuada pelo administrador da carteira de 
recursos, através da obtenção dos valores do fechamento 
do pregão do último dia útil de cada mês, os quais são 

divulgados através das associações de classe e Bolsas de 
Valores, aplicáveis para a data-base do balanço. Assim, 
quando da efetiva liquidação financeira destes itens, os 
resultados poderão vir a ser diferentes dos estimados.

Investimentos Imobiliários
São registrados ao custo de aquisição ou construção, e 
ajustados por reavaliações em periodicidade máxima 
trianual, conforme política de reavaliação adotada pela 
Entidade, com base em laudos elaborados por peritos 
independentes. 

e. Permanente
O imobilizado é demonstrado ao custo de aquisição, 
combinado com a depreciação calculada linearmente 
às taxas anuais que levam em consideração a vida 
útil-econômica dos bens, sendo: 10% para móveis e 
utensílios e 20% para equipamentos de processamento de 
dados. 

f. Exigíveis operacional e contingencial
São demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, 
acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes 
encargos e atualizações monetárias incorridos até a data 
do balanço.

As provisões para contingências são avaliadas 
periodicamente e são constituídas tendo como base o 
Pronunciamento CPC nº 25 do Comitê de Pronunciamentos 
Contábeis (CPC), e considerando a avaliação da 
Administração e de seus consultores jurídicos, sendo 
consideradas suficientes para cobrir prováveis perdas 
decorrentes desses processos, exceto para os processos 
relacionados aos benefícios de aposentaria e pecúlio.

g. Provisões matemáticas e métodos atuariais
As provisões matemáticas são determinadas com bases 
atuariais que são definidas pelo atuário externo contratado 
pela entidade, aprovadas pelos órgãos de governança 
da VWPP, e representam os compromissos acumulados 
no encerramento do exercício, segregados por plano de 
benefício, quanto aos benefícios concedidos e a conceder, 
assegurado aos participantes ou aos seus beneficiários, 
na forma prescrita no regulamento de cada Plano de 
Benefícios. 
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h. Benefícios concedidos
Correspondem ao valor presente dos benefícios futuros 
a serem pagos aos participantes e beneficiários já em 
gozo de benefício.

i. Benefícios a conceder
Correspondem ao valor presente dos benefícios futuros 
a serem concedidos aos participantes, acumulados até 
a data de encerramento do exercício, líquido do valor 
atual das contribuições futuras.

 
j. Fundo previdencial
É constituído em conformidade com o subitem 7.21.1 
do regulamento do Plano de Aposentadoria, e poderá 
ser utilizado para reduzir ou eliminar contribuições 
de patrocinadora, inclusive aquelas decorrentes de 
reintegração de participantes, para cobertura de 
eventuais insuficiências e para constituir e atualizar 
eventual exigível contingencial na forma prevista 
no plano de custeio anual aprovado pelo Conselho 
Deliberativo e fundamentado em parecer do Atuário, 
observado o disposto na legislação vigente.

k. Fundo administrativo
É constituído pelas diferenças positivas do respectivo 
Plano entre as receitas e despesas administrativas 
e pelo retorno dos investimentos do respectivo 
programa, podendo ser utilizado para a cobertura de 
insuficiências ocorridas mensalmente, no programa 
administrativo. As contribuições administrativas do 
Plano de Aposentadoria são de responsabilidade das 
patrocinadoras, conforme previsto no item 7.2 do 
regulamento, as quais podem ser cobertas pelo Fundo 
Administrativo. As contribuições administrativas 
do Plano de Pecúlio são de responsabilidade dos 
participantes que aportam mensalmente. 

l. Custeio Administrativo
As despesas administrativas dos Planos de 
Aposentadoria e Pecúlio com as gestões previdenciais e 
de investimentos são cobertas por meio de contribuições 
específicas para esse fim, determinadas pelo atuário 
no plano de custeio anual, em montante suficiente para 
sua cobertura e segregadas para cada plano, conforme 

suas fontes de custeio. Constituem fontes de custeio 
para cobertura das despesas administrativas do Plano 
de Aposentadoria as contribuições dos participantes, 
das patrocinadoras, resultados dos investimentos e 
o fundo administrativo do respectivo Plano. Para o 
Plano de Pecúlio as contribuições dos participantes, o 
resultado dos investimentos e o fundo administrativo 
do respectivo Plano. 

As despesas administrativas específicas são alocadas 
integralmente nos respectivos planos que as originaram, 
inclusive aquelas relativas a gestão previdencial e 
gestão de investimentos de cada Plano. As despesas 
administrativas comuns entre Planos são rateadas 
conforme critérios observados no Regulamento do 
Plano de Gestão Administrativa. 

m. Adições e Destinações da gestão previdencial
As adições da gestão previdencial são representadas 
pelas contribuições das patrocinadoras, participantes 
e autopatrocinados que são efetivamente por 
eles realizadas. O percentual de contribuição das 
patrocinadoras é estabelecido anualmente pelos 
consultores atuariais externos, através do parecer 
atuarial e o dos participantes é por estes definidos, 
sujeito aos limites previstos nos regulamentos dos 
Planos de Aposentadoria e de Pecúlio. 

As destinações da gestão previdencial, correspondem 
aos benefícios pagos aos participantes e assistidos, 
de acordo com os termos e condições estipulados no 
regulamento de cada plano de benefícios. 

4 - Disponível

É representado por depósitos à vista em instituições 
financeiras. O saldo em 31 de dezembro de 2020 é de 
R$512 (2019 - R$329).

5 Realizável - Gestão Previdencial 

É representado por valores a receber, a restituir 
e depósitos judiciais dos planos de benefícios 
previdenciais cuja composição em 31 de dezembro de 
2020 e 2019 está apresentada a seguir.
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6 - Realizável - Gestão Administrativa

É representado por valores a receber do plano de gestão administrativa cuja composição em 31 de dezembro de 
2020 e 2019 está apresentada a seguir.
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7 - Realizável - Investimentos

Todos os ativos financeiros da Entidade estão custodiados em instituição financeira devidamente autorizada, 
em atendimento à Resolução CMN nº 4.661, de 25 de maio de 2018 e alterações.

a. Fundos de investimentos
A Entidade adota a gestão individualizada dos recursos do Plano de Aposentadoria, Plano de Pecúlio e Plano 
de Gestão Administrativa (PGA) indicando que os ativos não estavam investidos de forma coletiva. Em 31 
de dezembro de 2020 e 2019, os títulos e valores mobiliários dos fundos de investimento, onde a Entidade 
manteve as suas aplicações, estão classificados como “títulos para negociação” e “títulos mantidos até o 
vencimento”, com a seguinte composição consolidada e por Plano de Benefício:
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No Plano de Aposentadoria, em 31/12/2020, manteve os seguintes ativos classificados como mantidos ao vencimento:

//  Relatório de Informações - V WPP 2020

Página - 113 // 

www.vwpp.com.br 

No Plano de Pecúlio, em 31/12/2020, manteve os seguintes ativos classificados como mantidos ao vencimento:



b. Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, a composição dos investimentos está destacada conforme quadros 
apresentados na sequência.

Carteira Administrada Plano de Aposentadoria

Carteira Administrada PGA
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(i) Amarok Fundo de Investimento Multimercado Previdenciário
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(ii) Beetle II Fundo de Investimentos em Renda Fixa
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(iii) Fusca Fundo de Investimento Renda Fixa Crédito Privado 
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(iv) Santana Fundo de Investimento Renda Fixa Prev
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(v) Touareg Fundo de Investimento Renda Fixa Prev
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(vi) Volks Up! Crédito Privado Fundo de Investimentos Multimercado
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(vii) Jetta Fundo de investimento
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(viii) Speed Pecúlio Fundo de Investimento Multimercado Previdenciário
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(ix) Tiguan PGA Fundo de Investimento Multimercado Previdenciário
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Os fundos de investimentos financeiros são classificados como exclusivos e se enquadram na categoria 
específicos em Renda Fixa, Renda Variável e Multimercado, tendo em seu portfólio ativos de renda fixa e renda 
variável limitados de acordo com seus regulamentos e política de investimentos.
 
A rentabilidade consolidada da Entidade em 2020 foi de 5,31% (9,32% em 2019) contra um benchmark 
(INPC+4,08%) de 9,76% (9,20% em 2019). Nas aplicações de renda fixa a Entidade fechou o ano com uma 
remuneração consolidada de 4,70% (6,60% em 2019) frente a um CDI (benchmark) de 2,75% (6,27% em 2019). 
Nas aplicações de renda variável, o consolidado do ano apresentou a rentabilidade de -0,17% (32,61% em 2019), 
frente ao benchmark Ibovespa de 2,93% (31,58% em 2019).

A rentabilidade por perfil da Entidade em 2020 e 2019 foram as seguintes: 

Em atendimento à Resolução CGPC nº 09/2012, informamos que a Entidade efetuou Estudo de Aderência da 
Taxas de Juros e também sobre as Premissas Atuariais preparados pela AON.

A título de informação, o Estudo de Aderência mostrou o quanto segue:

Rentabilidade 
segregada por 
perfil

2020 2019

Perfil Conservador 1,83% frente a um bechmark 
(100% CDI) de 2 ,75%

6,31% frente a um benchmark  
(100% CDI) de 5 ,95%

Perfil Moderado 3,32% frente a um bechmark 
(85% CDI e 15% Ibov) de 4 ,02%

10,02% frente a um benchmark  
(85% CDI e 15% IbrX) de 9,56%

Perfil Agressivo 4,52% frente a um bechmark 
(70% CDI e 30% Ibov) de 4 ,89%        

13,80% frente a um benchmark 
 (70% CDI e 30% IbrX) de 13,27%

Informação da TIR

Plano de Aposentadoria

A TIR obtida, em termos reais, é de 3,80%. Esta é a taxa 
mínima de desconto atuarial que o f luxo do passivo poderia 
sofrer, mantendo-se em equilíbrio com o valor presente dos 
ativos, face o superávit existente no plano. Por outro lado, 

o retorno (geométrico) médio esperado dos investimentos é 
de 4 ,08%, superior à taxa interna de retorno.

Plano de Pecúlio

A TIR obtida, em termos reais, é de 1,02%. Esta é a taxa 
mínima de desconto atuarial que o f luxo do passivo poderia 
sofrer, mantendo-se em equilíbrio com o valor presente dos 
ativos, face o superávit existente no plano. Por outro lado, 

o retorno (geométrico) médio esperado dos investimentos é 
de 3,62%, superior à taxa interna de retorno.
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A Entidade possui em sua composição de 
investimentos, as seguintes classes de ativos, 
conforme política de investimento: 

Segmento de Renda Fixa

a.         Estilo de Gestão: Ativa ou Passiva.
 
b.         Valor Adicionado: Alocação entre diferentes 
indexadores e seleção de ativos.
 
c.         Índices de Referência | Metas de Rentabilidade:
 
-   O índice de referência e a meta de rentabilidade 
(A) para os assistidos com renda mensal vitalícia e 
demais benefícios estruturados na modalidade de 
benefício definido será o INPC + 4,08% ao ano.
 
- O índice de referência para  os ativos, 
autopatrocinados, BPD´s, assistidos com percentual 
de saldo e contas coletivas será o  CDI e a meta de 
rentabilidade CDI + 0,75% ao ano. (B)
 
-   O índice de referência consolidado, bem como 
a meta de rentabilidade consolidada, respeitará a 
seguinte ponderação: 84,00% (B) + 16,00% (A).
 
d.         Tolerância do Risco: O controle de risco é 
feito para cada fundo pertencente ao segmento de 
renda fixa.

A perda máxima em cenários de stress estabelecidos 
pelo agente consolidador não deverá exceder 2,0% 
do patrimônio líquido do fundo e o limite máximo de 
VaR admitido, calculado com horizonte de 1 dia e 
97,5% de confiança, é de 0,5% do patrimônio líquido 
do fundo.
 
e.         Ativos Autorizados:

 
-    Títulos Públicos Federais, podendo ser pré-fixados, 
indexados a CDI, SELIC, IGP-M, IGP-DI, IPCA ou outro 
indexador, buscando sempre estar em linha com o 
índice de referência adotado pela Entidade.
 
-  Cotas de fundos de investimento, regulados pela 
Instrução CVM nº 555 e posteriores alterações, com 
mais de 1 (um) cotista, exceto aqueles pertencentes 
ao mesmo grupo econômico do gestor.
 
- Cotas de fundos de investimento em direitos 
creditórios (FIDC) e cotas de fundos de investimento 
em cotas de fundos de investimento em direitos 
creditórios (FICFIDC) que atendam cumulativamente 
às seguintes condições:
 
-     Sejam fundos fechados ou abertos e classificados 
como baixo risco de crédito.
 
-  Serão considerados fundos de baixo risco de 
crédito os que partilharem de classificação igual 
aos ratings exibidos no QUADRO 1 no grupo: Notas 
Autorizadas pela VWPP.
 
-   Qualquer fundo que apresente, em uma das 03 
agências de risco, rating inferior ao estabelecido 
neste grupo, não poderá fazer parte do portfólio da 
VWPP.
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S&P MOODY´S FITCH

A A A Aaa A A A
A A+ Aa1 A A+

A A Aa2 A A
A A- Aa3 A A-
A+ A1 A+
A A2 A
A- A3 A-

S&P MOODY´S FITCH

BBB+ Baa1 BBB+
BBB Baa2 BBB

BBB- Baa3 BBB-
BB+ Ba1 BB+
BB Ba2 BB
BB- Ba3 BB-
B+ B1 B+
B B2 B
B- B3 B-

CCC Caa CCC
CC Ca CC

S&P MOODY´S FITCH
CC Ca CC
C C C
D - D

Notas Autorizadas pela VWPP

Notas não Autorizadas pela VWPP
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Títulos privados de emissão de instituições 
financeiras e empresas não financeiras de primeira 
linha, portanto, de baixo risco de crédito. Serão 
considerados títulos de baixo risco de crédito os 
que partilharem de classificação igual aos ratings 
exibidos no QUADRO 1 no grupo: Notas Autorizadas 
pela VWPP. Qualquer título que apresente, em 
uma das 03 agências de risco, rating inferior ao 
estabelecido neste grupo, não poderá fazer parte do 
portfólio da VWPP.

-   Poderão ser incluídos na carteira de títulos 
privados os ativos classificados como Depósito 
a Prazo com Garantia Especial (DPGE). A VWPP 
poderá alocar recursos nesta modalidade de ativos 
em volume tal que o valor projetado para ser recebido 
no vencimento não seja superior ao valor garantido, 
por emissor, determinado pelo Fundo Garantidor 

de Crédito. Este controle deverá ser realizado pelo 
administrador fiduciário. Neste caso, a VWPP não 
utilizará o rating atribuído ao emissor da operação.

f.  Limites de Alocação: Conforme faixa de 
alocação dos recursos proposta nesta Política 
de Investimentos, observadas as restrições da 
Resolução do CMN nº 4.661, de 25 de maio de 2018 
e alterações.
 
Frisa-se, ainda, que os investimentos em ativos 
privados de baixo risco de crédito, efetuados durante 
a vigência deste documento, devem respeitar os 
limites de concentração por emissor ou grupo 
financeiro abaixo.
 
Instituições Financeiras:

NOTA % DO PATRIMÔNIO 
LÍQUIDO DO FUNDO

A A A ATÉ A A (ou equivalentes) 2,00%
A A- ATÉ A- (ou equivalentes) 1,00%

NOTA % DO PATRIMÔNIO 
LÍQUIDO DO FUNDO

A A A ATÉ A A (ou equivalentes) 1,00%
A A- ATÉ A- (ou equivalentes) 1,00%

Instituições Não Financeiras, FIDC e FICFIDC:
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g.         Derivativos: As operações com derivativos 
poderão ser utilizadas para fins de hedge e/ou 
posicionamento, seguindo o disposto na Resolução 
do CMN nº 4.661, de 25 de maio de 2018.
 
h.         Vencimentos: Posições em renda fixa 
pós-fixadas (títulos privados) com remuneração 
contratada com base nas taxas/indexadores: SELIC, 
CDI, IGP-M, IGP-DI ou IPCA ou outro indexador, com 
vencimento máximo de até 15 anos contados a partir 
da data de operação. Este prazo não é aplicável para 
os investimentos cotas de fundos de investimento 
em direitos creditórios (FIDC) e cotas de fundos de 
investimento em cotas de fundos de investimento 
em direitos creditórios (FICFIDC).

Segmento de Renda Variável
 
a.        Estilo de Gestão: Ativa ou Passiva.
 
b.        Valor Adicionado: Market Timing e Seleção de 
Ativos.
 
c.      Índice de Referência | Meta de Rentabilidade: 
Ibovespa | Ibovespa + 3,00% ao ano.

d.      Tolerância a Risco: O controle de risco é feito 
através da aferição do risco de descolamento 
do retorno do fundo em relação ao seu índice de 
referência, o Ibovespa, medida chamada de tracking 
error. O limite de tracking error admitido é de 4,5% ao 
ano (Ibovespa) e 10,0% ao ano (Valor).

e.       Ativos Autorizados: 

•     Ações pertencentes ao Índice da Bolsa de 
Valores de São Paulo - Ibovespa, IBrX-100 ou ISE. 
Caso a ação pertença ao mesmo grupo econômico 
do gestor do veículo de investimento utilizado pela 
VWPP, é permitida a aplicação em tal ativo financeiro, 
respeitando o percentual de participação do mesmo 

na composição do Índice;
• Ações não pertencentes ao Índice da Bolsa de 
Valores de São Paulo - Ibovespa e ao IBrX-100 ou ISE, 
respeitado o limite de até 20% do patrimônio líquido 
do veículo de investimento utilizado pela VWPP;
• Cotas de fundos de investimento, regulados 
pela Instrução CVM nº 555 e posteriores alterações, 
com mais de 1 (um) cotista, exceto aqueles 
pertencentes ao mesmo grupo econômico do 
gestor.
f.   Limites de Alocação: Conforme faixa de 
alocação dos recursos proposta nesta Política 
de Investimentos, observadas as restrições da 
Resolução do CMN nº 4.661, de 25 de maio de 2018.
 
g.    Derivativos: Não é permitida a utilização de 
derivativos neste segmento de aplicação, exceto para 
os fundos condominiais que, por sua vez, seguirão 
as diretrizes dos seus respectivos regulamentos.
 
h.         Aluguel de Ações: É permitido doar em aluguel 
até 50% das ações que compõem o patrimônio 
líquido do veículo de investimento utilizado pela 
VWPP.

Segmento de Investimentos Estruturados

a.         Estilo de Gestão: Ativa.
 
b.         Valor Adicionado: Seleção de Ativos.
 
c.      Índice Comparativo de Rentabilidade: CDI | 
140% do CDI.
 
 
d.       Tolerância a Risco: O controle de risco de 
mercado para os fundos multimercados, cujos 
regulamentos observam exclusivamente a 
legislação estabelecida pela CVM, será feito através 
do VaR, calculado com horizonte de 1 dia, 97,5% de 
confiança e de 1,0% do patrimônio líquido do fundo. 
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A análise de risco precederá a alocação neste tipo 
de investimento, seguindo o disposto na legislação 
vigente. Os riscos inerentes aos demais investimentos 
classificados neste segmento de aplicação serão 
avaliados caso a caso.

e.     Ativos Autorizados: É permitida a alocação em 
todos os ativos previstos na Resolução do CMN nº 
4.661, de 25 de maio de 2018 e alterações.

f.             Limites de Alocação: Conforme faixa de alocação 
dos recursos proposta nesta Política de Investimentos, 
observadas as restrições da Resolução do CMN nº 
4.661, de 25 de maio de 2018 e alterações.

Segmento de Investimentos no Exterior

• Estilo de Gestão: Ativa ou Passiva.

• Valor Adicionado: Seleção de Ativos.

• Índice Comparativo de Rentabilidade: 140% do 
CDI.

• Tolerância a Risco: O controle de risco 
de mercado para os fundos no exterior, cujos 
regulamentos observam exclusivamente a legislação 
estabelecida pela CVM, será feito através do VaR, 
calculado com horizonte de 1 dia, 97,5% de confiança 
e de 1,0% do patrimônio líquido do fundo. A análise de 

risco precederá a alocação neste tipo de investimento, 
seguindo o disposto na legislação vigente. 

• Ativos Autorizados: É permitida a alocação em 
todos os ativos previstos na Resolução do CMN nº 
4.661, de 25 de maio de 2018 e alterações.

• Limites de Alocação: Conforme faixa de alocação 
dos recursos proposta nesta Política de Investimentos, 
observadas as restrições da Resolução do CMN nº 
4.661, de 25 de maio de 2018 e alterações.

• Derivativos: As operações com derivativos 
devem ser realizadas com o único propósito de proteger 
o patrimônio da VWPP da variação de moedas.

Fundos Exclusivos

Os fundos exclusivos da VWPP deverão manter 
obrigatoriamente liquidez mínima de 5% do patrimônio 
líquido para fazer frente às obrigações da Entidade.
 
Os fundos de investimentos financeiros, são 
classificados como exclusivos e se enquadram na 
categoria específicos em Renda Fixa, Renda Variável e 
Multimercado, tendo em seu portfólio ativos de renda 
fixa e renda variável limitados de acordo com seus 
regulamentos e política de investimentos.

c. Investimentos imobiliários

2020 2019

Edificações locadas à 
patrocinadora 47.189 47.533
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Imóvel situado na via Anchieta, Km 23,5, Ala “A” 
no município de São Bernardo da Campo. Em 31 
de julho de 2019, ocorreu reavaliação do imóvel 
pela empresa SETAPE – Engenharia de Avaliações, 
cadastrada do CREA/SP sob o número 0183298. O 
laudo de reavaliação apresentou o valor líquido total 
de R$47.288, segregados em construção – R$40.886 
e terreno - R$6.402, gerando uma mais valia líquida 
no mês de agosto de 2019 (mês em que ocorreu o 
registro contábil do laudo de reavaliação) no valor de 
R$2.352 registrada nas rubricas contábeis do fluxo 
dos investimentos 5.1.6.4.02.01.02 – Reavaliação 
Positiva no valor de R$2.816 e 5.2.6.4.02.01.03 – 
Reavaliação Negativa no valor de R$464. As taxas de 
depreciações anuais calculadas através da vida útil 
remanescente apresentadas no laudo de reavaliação 
são as seguintes: Prédio principal: 4% a.a.; Depósito 
Automassa: 3,13% a.a.; Depósito inflamáveis: 6,25% 
a.a.; Pavimentação: 4,55% a.a.. A entidade adota 
como política de reavaliação dos investimentos 
imobiliários a periodicidade trianual. O saldo em 31 
de dezembro de 2020, referente à aluguéis a receber 
é de R$247 (R$332 em 2019).

Os recursos destinados ao segmento imobiliário 
necessitam de prévia autorização da VWPP e 
devem respeitar a faixa de alocação proposta nesta 
Política de Investimentos, observadas as restrições 
da Resolução do CMN nº 4.661, de 25 de maio de 
2018 e alterações. Tendo em vista que o mercado 
não identifica, até o momento, índices de referência 
para retorno dos investimentos em imóveis, a 
Entidade optou por utilizar a meta atuarial da parcela 
de benefício de risco do Plano de Aposentadoria, 
composta pelo INPC acrescido de 4,08% ao ano.

Cabe salientar que o estoque de cotas de fundos 
imobiliários (FII), cotas de fundos de investimento 
em cotas de fundos de investimento imobiliário 
(FICFII), certificados de recebíveis imobiliário (CRI) 
e cédulas de crédito imobiliário (CCI) será avaliado 
de acordo com o índice de referência do veículo 
de investimento em que se encontram alocados. 
Estes ativos foram reclassificados dos segmentos 

de renda fixa e estruturados para o segmento 
imobiliário por força das diretrizes impostas pela 
Resolução do CMN nº 4.661, de 25 de maio de 2018 
e alterações.

c. Metodologia e critérios para avaliação dos riscos

Risco de mercado
A metodologia usada está definida no documento 
“mandato aos gestores”, através de limites de 
exposição ao risco de mercado de acordo com a 
metodologia de cálculo de valor em risco (VaR) 
para avaliação no segmento de Renda Fixa, e o 
Tracking Error, para o segmento de renda variável. 
Caso a Entidade julgue necessário e pertinente, 
segundo as condições de mercado e estratégia de 
investimentos, controles de risco adicionais podem 
ser utilizados.
 
Risco de crédito
A Entidade compartilha com o gestor de recursos a 
aprovação de limites de crédito privados, conforme 
definido nos mandatos aos gestores de recursos. São 
usadas as avaliações das agências classificadoras 
de risco.
 
Não são permitidos investimentos em títulos que 
sejam considerados de médio/alto risco de crédito 
quer por agência classificadora de risco ou comitê 
de crédito do gestor de recursos.

Risco de liquidez
A Entidade, continuamente, procede ao 
gerenciamento deste risco através de estudos de 
projeção de liquidez e Asset Liability Management 
(ALM). Com a adoção dessa política, a Entidade 
visa a eliminar a possibilidade de que haja qualquer 
dificuldade em honrar seus compromissos 
previdenciários no curto prazo.

Operacional
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A Entidade registra eventuais perdas operacionais 
incorridas, realiza avaliações periódicas de suas 
atividades e processos, identificando os riscos 
inerentes e a efetividade dos controles praticados 
e quando necessário implanta planos de ação para 
mitigar os riscos identificados e aprimorar os controles, 
mecanismo que resulta em menor exposição a riscos.

Legal
A administração e o acompanhamento do risco legal 
são efetuados constantemente pela Entidade e visam 
mensurar e quantificar a aderência das carteiras à 

legislação pertinente e à Política de Investimentos.
 
Sistêmico
Procurar-se-á obter diversificação, no caso de risco 
de crédito privado, entre os vários setores de atividade 
econômica, de modo a ter uma distribuição de risco 
entre o setor bancário e o não financeiro, bem como 
entre os diversos setores deste último, que possa 
mitigar os impactos de crises de grande magnitude 
sobre os ativos dos planos.
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(a) Refere-se ao valor que a Volkswagen Previdência Privada tem a pagar à Volkswagen do Brasil Indústria 
de Veículos Automotores Ltda., após a emissão da escritura definitiva da venda do empreendimento da Ala 
Zero. 

8 Exigível operacional

É representado por valores a receber dos planos previdenciais e de gestão administrativa cuja 
composição em 31 de dezembro de 2020 e 2019 está apresentada a seguir.
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9 - Exigível contingencial

(i) Refere-se aos processos judiciais previdenciais ajuizados contra a Volkswagen Previdência Privada, não 
só buscando a revisão de benefícios oriundos dos planos de aposentadoria como ainda pecúlio. A provisão 
é constituída com base em critérios de risco definidos conjuntamente pela administração da Entidade e 
seus assessores legais, baseado nos critérios estabelecidos pelo Pronunciamento CPC º nº 25 do Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis (CPC). Esses valores são atualizados mensalmente, pela tabela utilizada para 
o cálculo de atualização monetária dos débitos judiciais do tribunal de justiça (DEPRE) e baixados a medida 
que são encerrados. Em 31 de dezembro de 2016 todas as ações judiciais referentes à revisão de benefícios 
com probabilidade de perda provável, possível e remota para a VWPP encontravam-se provisionadas. Em 
abril de 2017, as ações remotas e possíveis foram revertidas, conforme estabelecido pelo Pronunciamento 
CPC º nº 25 do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC). Desta forma, Em 31 de dezembro de 2020 
e 2019 apenas as ações judiciais referentes à revisão de benefícios com probabilidade de perda provável 
encontram-se provisionadas. O valor das ações judiciais com probabilidade de perda provável totalizam 
em 31 de dezembro de 2020 R$507 (R$398 em 2019), sendo R$385 mil relativo ao plano de pecúlio e R$122 
relacionado ao plano de aposentadora no posição de 31 de dezembro de 2020. A movimentação dos valores 
ocorreu em virtude da atualização monetária das contingências e posição processual atualizada apresentada 
pelos advogados que patrocinama as ações.

Plano de Aposentadoria

Plano de Pecúlio

No relatório dos advogados que acompanham as ações da entidade estão apresentadas as seguintes 
contingências com expectativa de perda possível.
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10 - Patrimônio social

As provisões matemáticas foram determinadas por atuário externo, contratado pela Entidade, e representam os 
compromissos acumulados no encerramento dos exercícios segregadas por Plano de Benefícios, quanto aos 
benefícios concedidos e a conceder, assegurados aos participantes ou a seus beneficiários, na forma prevista no 
Regulamento do Plano de Benefícios da Entidade, vigente em 31 de dezembro de 2020 e 2019. Essas avaliações 
atuariais incluíram os institutos do benefício proporcional diferidos e da portabilidade.

Conforme os pareceres atuariais dos Planos de Aposentadoria e Pecúlio, de acordo com a legislação vigente, os 
planos em situação de manutenção foram custeados da seguinte forma:

(i) Plano de Aposentadoria - Pelas patrocinadoras e participantes, através da taxa de contribuição constante no 
Demonstrativo Atuarial - DA.

(ii) Plano de Pecúlio - Somente pelos participantes através das contribuições definidas no regulamento.

10.1 Hipóteses atuarias utilizadas

PLANO DE APOSENTADORIA - VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS 
AUTOMOTORES LTDA.

1 Segregada por sexo, constituída com base na AT-2000 Basic suavizada em 10% (taxas de mortalidade reduzidas em 10%).

2 Tábua RRB-1944 modificada.
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Conforme consta da legislação vigente, foi realizado estudo de aderência da hipótese de taxa real de juros, a partir 
do qual foi embasada a manutenção da taxa de 4,08% a.a. na avaliação atuarial do exercício de 2020.

Da mesma forma, as demais hipóteses supramencionadas foram mantidas para o encerramento de 2020 em 
relação ao ano anterior, conforme atestado nos estudos de aderência realizado em 2018. 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, o qual foi compartilhado com a VWPP.

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

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

b) “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.

1 Segregada por sexo, constituída com base na AT-2000 Basic suavizada em 10% (taxas de mortalidade reduzidas em 10%).

2 Tábua RRB-1944 modificada.

PLANO DE APOSENTADORIA - VOLKSWAGEN PARTICIPAÇÕES LTDA.
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Conforme consta da legislação vigente, foi realizado estudo de aderência da hipótese de taxa real de juros, a 
partir do qual foi embasada a manutenção da taxa de 4,08% a.a. na avaliação atuarial do exercício de 2020. 
Da mesma forma, as demais hipóteses supramencionadas foram mantidas para o encerramento de 2020 em 
relação ao ano anterior, conforme atestado nos estudos de aderência realizado em 2018. 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, o qual foi compartilhado com a VWPP.

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

a) “Método de Capitalização Individual” para avaliação de todos os benefícios das parcelas de Contribuição 
Definida do Plano
b) “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.

PLANO DE APOSENTADORIA – MAN LATIN AMÉRICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 
VEÍCULOS  LTDA.

1 Segregada por sexo, constituída com base na AT-2000 Basic suavizada em 10% (taxas de mortalidade reduzidas em 10%).

3 Tábua RRB-1944 modificada.
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Conforme consta da legislação vigente, foi realizado estudo de aderência da hipótese de taxa real de juros, a 
partir do qual foi embasada a manutenção da taxa de 4,08% a.a. na avaliação atuarial do exercício de 2020. 
Da mesma forma, as demais hipóteses supramencionadas foram mantidas para o encerramento de 2020 em 
relação ao ano anterior, conforme atestado nos estudos de aderência realizado em 2018. 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, o qual foi compartilhado com a VWPP.

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

a) “Método de Capitalização Individual” para avaliação de todos os benefícios das parcelas de Contribuição 
Definida do Plano
b) “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.

PLANO DE APOSENTADORIA - AUDI BRASIL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA.

1 Segregada por sexo, constituída com base na AT-2000 Basic suavizada em 10% (taxas de mortalidade reduzidas em 10%).

3 Tábua RRB-1944 modificada.
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Conforme consta da legislação vigente, foi realizado estudo de aderência da hipótese de taxa real de juros, a 
partir do qual foi embasada a manutenção da taxa de 4,08% a.a. na avaliação atuarial do exercício de 2020. 
Da mesma forma, as demais hipóteses supramencionadas foram mantidas para o encerramento de 2020 em 
relação ao ano anterior, conforme atestado nos estudos de aderência realizado em 2018. 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, o qual foi compartilhado com a VWPP.

Os métodos atuariais utilizados na apuração do Exigível Atuarial e Reservas e Fundos do Plano de Aposentadoria 
da VWPP, foram:
a) “Método de Capitalização Individual” para avaliação de todos os benefícios das parcelas de Contribuição 
Definida do Plano
b) “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.

PLANO DE APOSENTADORIA - MAN DIESEL E TURBO DO BRASIL LTDA.

1 Segregada por sexo, constituída com base na AT-2000 Basic suavizada em 10% (taxas de mortalidade reduzidas em 10%).

3 Tábua RRB-1944 modificada.
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Conforme consta da legislação vigente, foi realizado estudo de aderência da hipótese de taxa real de juros, a 
partir do qual foi embasada a manutenção da taxa de 4,08% a.a. na avaliação atuarial do exercício de 2020. 
Da mesma forma, as demais hipóteses supramencionadas foram mantidas para o encerramento de 2020 em 
relação ao ano anterior, conforme atestado nos estudos de aderência realizado em 2018. 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, o qual foi compartilhado com a VWPP.

Os métodos atuariais utilizados na apuração do Exigível Atuarial e Reservas e Fundos do Plano de Aposentadoria 
da VWPP, foram:
a) “Método de Capitalização Individual” para avaliação de todos os benefícios das parcelas de Contribuição 
Definida do Plano
b) “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.

PLANO DE PECÚLIO

1 Segregada por sexo, constituída com base na AT-2000 Basic suavizada em 10% (taxas de mortalidade reduzidas em 10%).

3 Tábua RRB-1944 modificada.
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Conforme consta da legislação vigente, foi realizado estudo de aderência da hipótese de taxa real de juros, a partir 
do qual foi embasada a redução da taxa de 4,11% a.a. para 3,78% para a avaliação atuarial do exercício de 2020. As 
demais hipóteses supramencionadas foram mantidas para o encerramento de 2020 em relação ao ano anterior, 
conforme atestado nos estudos de aderência vigentes, realizados em 2018. O detalhamento dos estudos de 
aderência mencionados, que respaldaram a alteração da taxa real de juros e a manutenção das demais hipóteses, 
encontra-se em relatório específico, o qual foi compartilhado com a VWPP.

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

a) “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.

10.2 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

PLANO DE APOSENTADORIA 

De acordo com a Resolução CNPC nº 30/2018 do art. 
15.  o resultado superavitário deve ser destinado à 
constituição de reserva de contingência, até o limite 
de 25% das provisões matemáticas ou até o limite 
calculado pela seguinte fórmula, o que for menor:

Limite da Reserva de Contingência em 2020 = 
[10% + (1% x duração do passivo do plano)] x Provisão 
Matemática

 Limite máximo |    Limite pela fórmula   | Menor limite

       25%                         10% + (1% x 8,7) = 18,7%         18,7%

Uma vez que o limite de 18,7% calculado pela fórmula 
é menor que 25% das Provisões Matemáticas, foi 
alocado na reserva de contingência o equivalente ao 
menor limite, sendo o restante do superávit alocado 
em reserva especial, de acordo com o resultado 
individual de cada Patrocinadora.

Limite da Reserva de Contingência em 2019 = [10% 
+ (1% x duração do passivo do plano)] x Provisão 

Matemática

  Limite máximo |    Limite pela fórmula   | Menor limite

       25%                        10% + (1% x 9,21) = 19,21%         19,21%

Uma vez que o limite de 18,7% calculado pela fórmula 
é menor que 25% das Provisões Matemáticas, foi 
alocado na reserva de contingência o equivalente ao 
menor limite, sendo o restante do superávit alocado 
em reserva especial, de acordo com o resultado 
individual de cada Patrocinadora.

PLANO DE APOSENTADORIA - VOLKSWAGEN DO 
BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES 
LTDA.

O valor do Patrimônio de Cobertura da parcela 
de Benefício Definido é de R$387.647 é superior 
à Provisão Matemática de Benefício Definido 
(Benefícios Concedidos das Rendas Vitalícias e 
Saldo de Conta Projetado para Invalidez e Morte) de 
R$351.493, resultando em um superávit de R$36.155, 
que representa 10,3% das Provisões Matemáticas de 
Benefício Definido. O Superávit está completamente 
constituído dentro da subconta de Reserva de 
Contingência, cujo limite é de 18,7%, conforme definido 
pela Resolução CNPC nº 30/2018, dado que a duration 
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do plano é de 8,7 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$1.826.688, 
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$5.001 em 31/12/2020, poderá ser utilizado pela 
patrocinadora para financiar contribuições devidas no 
exercício de 2020 ou para cobrir eventuais insuficiências 
de cobertura. As contribuições deverão ser retomadas 
tão logo seja constatada a insuficiência de recursos no 
Fundo.

PLANO DE APOSENTADORIA - AUDI DO BRASIL 
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA

O valor do Patrimônio de Cobertura da parcela de 
Benefício Definido é de R$162 superior à Provisão 
Matemática de Benefício Definido (Benefícios 
Concedidos das Rendas Vitalícias e Saldo de Conta 
Projetado para Invalidez e Morte) de R$134, resultando 
em um superávit de R$28 mil, que representa 21,3% 
das Provisões Matemáticas de Benefício Definido. Esse 
superávit excede a Reserva de Contingência, cujo limite 
é de 18,7%, conforme definido pela Resolução CNPC nº 
30/2018, dado que a duration do plano é de 8,7 anos. 
Assim, o valor de R$3 foi alocado em Reserva Especial, 
pelo segundo ano consecutivo. Entretanto uma vez que 
este valor constituído em Reserva Especial é inferior 
ao montante registrado na conta Serviço Passado, de 
R$39, o superávit não será destinado para formação de 
Fundo de Revisão.
A Provisão Matemática da parcela de Contribuição 
Definida do Plano equivale ao valor de R$14.797 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$578 em 31/12/2020, poderá ser utilizado pela 
patrocinadora para financiar contribuições devidas no 
exercício de 2021 ou para cobrir eventuais insuficiências 
de cobertura. As contribuições deverão ser retomadas 
tão logo seja constatada a insuficiência de recursos no 
Fundo.

PLANO DE APOSENTADORIA - MAN LATIN AMÉRICA 
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA

O valor do Patrimônio de Cobertura da parcela 
de Benefício Definido é de R$30.080 é superior à 
Provisão Matemática de Benefício Definido (Benefícios 
Concedidos das Rendas Vitalícias e Saldo de Conta 
Projetado para Invalidez e Morte) de R$28.106, 
resultando em um superávit de R$1.975, que representa 
7,0% das Provisões Matemáticas de Benefício Definido. 
O Superávit está completamente constituído dentro 
da subconta de Reserva de Contingência, cujo limite 
é de 18,7%, conforme definido pela Resolução CNPC 
nº 30/2018, dado que a duration do plano é de 8,7 
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$218.718, 
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 
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elegíveis aos benefícios do Plano. Este Fundo, no 
valor de R$688 em 31/12/2020, poderá ser utilizado 
pela patrocinadora para financiar contribuições 
devidas no exercício de 2020 ou para cobrir eventuais 
insuficiências de cobertura. As contribuições 
deverão ser retomadas tão logo seja constatada a 
insuficiência de recursos no Fundo.
 
PLANO DE APOSENTADORIA - MAN DIESEL E 
TURBO BRASIL LTDA

O valor do Patrimônio de Cobertura da parcela 
de Benefício Definido é de R$189 é superior 
à Provisão Matemática de Benefício Definido 
(Benefícios Concedidos das Rendas Vitalícias e 
Saldo de Conta Projetado para Invalidez e Morte) 
de R$146, resultando em um superávit de R$42, que 
representa 29,1% das Provisões Matemáticas de 
Benefício Definido. Esse superávit excede a Reserva 
de Contingência, cujo limite é de 18,7%, conforme 
definido pela Resolução CNPC nº 30/2018, dado que 
a duration do plano é de 8,7 anos. Assim, o valor de 
R$15 foi alocado em Reserva Especial, pelo primeiro 
ano. 

Entretanto uma vez que este valor constituído em 
Reserva Especial é inferior ao montante registrado 
na conta Serviço Passado, de R$88, o superávit não 
será destinado para formação de Fundo de Revisão.

A Provisão Matemática da parcela de Contribuição 
Definida do Plano equivale ao valor de R$12.377, 
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$105 em 31/12/2020, poderá 
ser utilizado pela patrocinadora para financiar 
contribuições devidas no exercício de 2021 ou para 
cobrir eventuais insuficiências de cobertura. As 

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

PLANO DE APOSENTADORIA - VOLKSWAGEN 
PARTICIPAÇÕES LTDA 

O valor do Patrimônio de Cobertura da parcela 
de Benefício Definido é de R$9.906 é superior 
à Provisão Matemática de Benefício Definido 
(Benefícios Concedidos das Rendas Vitalícias e 
Saldo de Conta Projetado para Invalidez e Morte) 
de R$9.202, resultando em um superávit de R$703, 
que representa 7,6% das Provisões Matemáticas de 
Benefício Definido. O Superávit está completamente 
constituído dentro da subconta de Reserva de 
Contingência, cujo limite é de 18,7%, conforme 
definido pela Resolução CNPC nº 30/2018, dado 
que a duration do plano é de 8,7 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$99.435, 
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$4.525 em 31/12/2020, poderá 
ser utilizado pela patrocinadora para financiar 
contribuições devidas no exercício de 2021 ou para 
cobrir eventuais insuficiências de cobertura. As 
contribuições deverão ser retomadas tão logo seja 
constatada a insuficiência de recursos no Fundo.

PLANO DE PECÚLIO

Na Avaliação Atuarial de 2020, foi apurado superávit 
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de R$80.048, que representa 36,4% 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 30/2018. O valor excedente do 
Superávit deve ser objeto de Revisão de Plano. 

Assim, foi constituído o novo fundo de “Revisão de 
Plano VIII” nesta Avaliação Atuarial de 31/12/2020, 
no montante de R$23.053, 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.

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$56.995, o qual representa 
25,9% 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 30/2018. 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 2021 ou para cobrir eventuais insuficiências de 
cobertura. As contribuições deverão ser retomadas 
tão logo seja constatada a insuficiência de recursos 
no Fundo.

10.3 AJUSTE DE PRECIFICAÇÃO

Para a avaliação atuarial de encerramento do 
exercício de 2020 e 2019, passou a ser obrigatório 
o cálculo e aplicação do Ajuste de Precificação, 
conforme disposto no artigo nº 30 da Resolução 
CGPC nº 30/2018, na situação de distribuição de 
superávit. 

O valor de Ajuste de Precificação é calculado para 
títulos públicos federais atrelados a índice de 
preços classificados na categoria títulos mantidos 
até o vencimento, correspondente à diferença entre 
o valor de tais títulos calculado considerando a taxa 
de juros real anual utilizada na Avaliação Atuarial e o 
valor contábil desses títulos.

De acordo com o art. 17 da Resolução CGPC nº 
30/2018, o valor do ajuste de precificação negativo 
será deduzido da reserva especial, para fins de 
cálculo do montante a ser destinado. 

PLANO DE APOSENTADORIA

Para o Plano de Aposentadoria, em 2020 foi 
calculado o valor de ajuste de precificação de 
R$24.393 (R$26.883 em 2019) correspondente à 
diferença entre o valor dos seus títulos públicos 
federais atrelados a índice de preços classificados 
na categoria títulos mantidos até o vencimento. 

De acordo com o art. 17 da Resolução CGPC nº 
30/2018, o valor do ajuste de precificação negativo 
será deduzido da reserva especial, para fins de 
cálculo do montante a ser destinado.

Uma vez que o valor de ajuste de precificação 
apurado foi positivo, o mesmo não é aplicável.

O cálculo do equilíbrio técnico ajustado acumulado, 
do Plano de Aposentadoria em 2020, está a seguir 
demonstrado.
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PLANO DE PECÚLIO

Para o Plano de Pecúlio, em 2020 foi calculado o valor de ajuste de precificação de R$15.836 (R$11.451 em 
2019) correspondente à diferença entre o valor dos seus títulos públicos federais atrelados a índice de preços 
classificados na categoria títulos mantidos até o vencimento.

De acordo com o art. 17 da Resolução CGPC nº 30/2018, o valor do ajuste de precificação negativo será deduzido 
da reserva especial, para fins de cálculo do montante a ser destinado.

Uma vez que o valor de ajuste de precificação apurado foi positivo, o mesmo não é aplicável.

O cálculo do equilíbrio técnico ajustado acumulado, do Plano de Pecúlio em 2020, está a seguir demonstrado.

Valores em R$
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10.4 FUNDO PREVIDENCIAL

No Plano de Aposentadoria, o Fundo Previdencial, 
conforme previsto no subitem 7.21.1 do regulamento 
do plano, poderá ser utilizado para reduzir ou eliminar 
contribuições de patrocinadora, inclusive aquelas 
decorrentes de reintegração de participante para 
cobertura de eventuais insuficiências e para constituir 
e atualizar eventual exigível contingencial na forma 
prevista no plano de custeio anual aprovado pelo 
Conselho Deliberativo da VWPP e fundamentado no 
parecer atuarial, observado o disposto na legislação 
vigente. 

No Plano de Pecúlio o Fundo Previdencial foi 
constituído nas seguintes temporalidades:

- O fundo “Revisão de Plano I” foi constituído na 
Avaliação Atuarial de 31/12/2011. Em 31/12/2020, ele 
representa o montante de R$560.

- 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 31/12/2020, ele 
representa o montante de R$1.394.

- 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 31/12/2020, 
ele representa o montante de R$805.

- 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 31/12/2020, 
ele representa o montante de R$11.909.
 
- 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 31/12/2020, 
ele representa o montante de R$4.199.

- 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 31/12/2020, 
ele representa o montante de R$35.709.

- 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 31/12/2020, 
ele representa o montante de R$30.449.
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MOVIMENTAÇÃO DO PATRIMÔNIO SOCIAL CONSOLIDADA E POR PLANO DE 
BENEFÍCIOS:

CONCOLIDADA
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PLANO DE APOSENTADORIA
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PLANO DE PECÚLIO

Em 2020 e 2019, a Entidade optou por utilizar-se do Fundo Previdencial, conforme determina os 
regulamentos dos planos e fundamentado no parecer atuarial, observado o disposto na legislação 
vigente. Quanto à forma de contabilização adotada pela Entidade para a reversão contábil, por se tratar 
de reversão do Fundo Previdencial, formado com contribuições de empresas patrocinadoras, feita em 
nome de participantes que já se desligaram do plano, os quais não levaram a totalidade desses recursos 
por força do regulamento do plano e como serão utilizados como contribuições futuras destes mesmos 
patrocinadores, o saldo que apresenta-se nas demonstrações das mutações do ativo líquido (DMAL) dos 
planos considera o efeito do abatimento da contribuição da patrocinadora Volkswagen do Brasil Indústria 
de Veículos Automotores Ltda. para o plano de aposentadoria e participante para o plano de pecúlio, 
conforme demonstrado na próxima página.
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PLANO DE APOSENTADORIA

PLANO DE PECÚLIO

(*) Contribuição da patrocinadora e benefício mínimo.
(**) Contribuição de participantes e autopatrocinados.
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11 - ORÇAMENTO GERAL

A Entidade elaborou o Orçamento Geral para o exercício 
de 2020, de acordo com o estabelecido na Resolução 
CGPC nº 13, de 1º de outubro de 2004.

O orçamento de 2021 foi apresentado ao Conselho 
Deliberativo e aprovado em 02 de dezembro de 2020. 
O orçamento de 2020 foi apresentado ao Conselho 
Deliberativo e aprovado em 27 de novembro de 2019.

12 - PLANO DE GESTÃO 
ADMINISTRATIVA - PGA 

Em atendimento à Resolução CNPC nº 29/2018, a 
diretoria executiva da Entidade elaborou o regulamento 
próprio do Plano de Gestão Administrativa - PGA, 
observando os aspectos quantitativos e qualitativos 
dos recursos administrativos da Entidade, que foi 
submetido ao Conselho Deliberativo e aprovado em 26 
de novembro de 2009.

Os registros das operações administrativas são 
efetuados por meio do Plano de Gestão Administrativa 
- PGA, que possui patrimônio próprio segregado dos 
Planos de Benefícios Previdenciais. O patrimônio 
é constituído pelas receitas (Previdencial e de 
Investimentos), deduzidas as despesas comuns e 
específicas da administração previdencial e dos 
investimentos, sendo as sobras ou insuficiências 
administrativas alocadas ou revertidas ao Fundo 
Administrativo. O saldo do Fundo Administrativo é 
segregado por Plano de Benefícios, não caracterizando 
obrigações ou direitos dos patrocinadores, participantes 
e assistidos do plano.

As receitas administrativas da Entidade são registradas 
aos Planos Previdenciais em conformidade com o plano 
de custeio vigente aprovado pelo Conselho Deliberativo 
da entidade. 

Para a determinação do saldo do Fundo Administrativo 
de cada Plano de Benefícios, a Entidade utiliza o 

seguinte critério:

• Receitas - Alocadas diretamente a cada Plano 
que as originou, sendo utilizadas a fonte de custeio 
previdencial;

• Despesas específicas - Alocadas diretamente 
ao plano que as originou;

• Despesas comuns – Até o exercício de 2019, 
o critério de rateio ocorria no começo do exercício  e 
levava em consideração o patrimônio de investimentos 
de cada Plano no exercício anterior, sendo aplicado as 
seguintes taxas:

Plano de Aposentadoria 86% e Plano de Pecúlio 14% 
no Exercício social de 2019

Para 2020, conforme aprovação pelo Conselho 
Deliberativo em 27 de novembro de 2019, as despesas 
administrativas comuns ao Plano de Aposentadoria 
e ao Plano de Pecúlio passaram a ser rateadas 
considerando a proporção (percentil) da quantidade 
de participantes ativos em cada plano no exercício 
anterior, sendo aplicado as seguintes taxas: 

Plano de Aposentadoria 53% e Plano de Pecúlio 47% 
no Exercício social de 2020

Em 2020, a parcela das despesas administrativas 
comuns, identificadas e apuradas, foram rateadas entre 
a gestão previdencial 63% e gestão de investimentos 
37% de cada plano, considerando a mesma proporção 
existente entre o valor total das despesas com pessoal 
e encargos da área previdencial e de investimentos 
ocorrida no exercício anterior.

13 - GOVERNANÇA, GESTÃO E 
CONTROLES INTERNOS

Com o objetivo de aperfeiçoar as suas regras de 
governança e buscar o alinhamento com as regras 
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da Resolução CGPC nº 13, de 01 de outubro de 2004, 
a Entidade preparou um plano de ação e cronograma 
de adequação. Apoiando-se no resultado de trabalho 
contratado junto a terceiros, foi revisto o plano de ação 
e o cronograma de adequação, sendo realizado um 
diagnóstico e mapeamento dos riscos inerentes às 
atividades da Entidade, dentre os quais os relacionados 
ao Plano de Aposentadoria, visando o aprimoramento do 
ambiente de controles internos. 

14 - RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS

• Imposto de Renda
A Lei nº. 11.053, de 29 de dezembro de 2004, criou um 
novo regime de tributação, facultando aos participantes 
de planos de EFPC estruturados na modalidade de 
contribuição definida ou contribuição variável, optarem 
para que os valores que lhes sejam pagos a título de 
resgate ou benefícios de renda, sejam tributados no 
imposto de renda na fonte:

• por uma nova tabela regressiva, que varia entre 
35% a 10%, dependendo do prazo de acumulação dos 
recursos do participante no plano de benefícios, ou

• por permanecerem no regime tributário atual, que 
utiliza a tabela progressiva do imposto de renda na fonte 
para as pessoas físicas.

Além disso, a Lei nº. 11.053/04 revogou a MP nº. 2.222 
de 4 de setembro de 2001, dispensando a partir de 1º de 
janeiro de 2005 a retenção na fonte e o pagamento em 
separado do imposto de renda sobre os rendimentos 
e ganhos auferidos nas aplicações de recursos das 
entidades fechadas de previdência complementar.

• PIS e COFINS
Calculados pelas alíquotas de 0,65% e 4%, respectivamente 
sobre as receitas administrativas conforme Anexo III da 
Instrução Normativa nº 247, de 21 de novembro de 2002 
e alterações posteriores (receita bruta excluída, entre 
outros, pelos rendimentos auferidos nas aplicações 
financeiras destinadas a pagamento de benefícios de 

aposentadoria, pensão, pecúlio e de resgate, limitados 
aos rendimentos das aplicações proporcionados pelos 
ativos garantidores das reservas técnicas e pela parcela 
das contribuições destinadas à constituição de reservas 
técnicas).

15 - PARTES RELACIONADAS

Conforme CPC 05  – Partes Relacionadas, as transações 
com partes relacionadas e saldos existentes com outras 
entidades de grupo econômico devem ser divulgadas nas 
demonstrações contábeis da entidade. As transações 
com partes relacionadas foram realizadas em condições 
compatíveis às praticadas com terceiros.
 
As Partes Relacionadas da Volkswagen Previdência 
Privada podem ser assim consideradas: os Participantes, 
as Patrocinadoras Audi do Brasil Indústria e Comércio 
de Veículos Ltda, Man Latin América Indústria e 
Comércio de Veículos Ltda, MAN Diesel e Turbo Brasil 
Ltda, Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos 
Automotores Ltda, Volkswagen Participações Ltda,  cujo 
relacionamento ocorre por intermédio de Convênio de 
Adesão para oferecimento dos Planos de Benefícios 
Previdenciais para os seus empregados e Dirigentes; 
e seus administradores, compostos pelos membros 
do Conselho Deliberativo e Diretoria Executiva, assim 
como pelos membros do Conselho Fiscal da Entidade, 
cujas atribuições e responsabilidades estão definidas no 
Estatuto Social da Volkswagen Previdência Privada.

O imóvel pertencente a Volkswagen Previdência Privada, 
situado na Via Anchieta, km 23,5 no município de São 
Bernardo do Campo, está locado a Patrocinadora 
Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos Automotores 
Ltda e a transação ocorre através do recebimento de 
aluguel do imóvel locado.
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16 - APRESENTAÇÃO DOS EFEITOS DA CONSOLIDAÇÃO

O quadro a seguir apresenta as contas contábeis utilizadas e os respectivos valores relativos à 
consolidação do Balanço Patrimonial em 31 de dezembro de 2020:

Em 2019 foram efetuados os seguintes lançamentos relacionados a consolidação das demonstrações 
contábeis:
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17 - COVID-19                     

O exercício 2020 foi marcado pela disseminação da 
Covid-19, rapidamente transformada em pandemia, 
resultando em decretos de calamidade pública federal e 
estaduais em março de 2020.

A VWPP, assim como as demais entidades, teve que 
reorganizar a sua forma de trabalho e os seus processos 
rapidamente com vistas a reduzir os impactos para os 
Empregados, Participantes Ativos e Assistidos, sempre 
alinhado às políticas públicas de combate a pademia 
nos âmbitos federal, estadual e municipal, com os 
Órgãos Estatutários internos e os órgãos de fiscalização, 
supervisão e controle.

Em abril de 2020 o Conselho Nacional de Previdência 
Complementar (CNPC) divulgou comunicado 
informando que em virtude dos fortes impactos na 
economia causados pela pandemia da Covid-19, da 
elevada volatilidade do mercado financeiro e diante 
de demandas recebidas das entidades do segmento, 
estava realizando reuniões regulares para monitorar 
a situação do regime de previdência complementar e 
avaliar a necessidade de eventuais medidas que possam 
mitigar consequências indesejáveis para participantes 
e assistidos, patrocinadores e entidades fechadas de 
previdência complementar (EFPC), bem como garantir 
o apropriado funcionamento do sistema e proteger a 
poupança previdenciária.

A atuação dos órgãos internos e externos teve como 
premissa a observância das condições de liquidez e 
equilíbrio dos planos, ao mesmo tempo em que permitiu 
medidas que tiveram como princípios norteadores, a 
excepcionalidade, a facultatividade, a temporariedade, 
o auxílio aos participantes e aos patrocinadores, a 
manutenção do equilíbrio financeiro e atuarial dos 
planos e a transparência. 

Na VWPP destacaram-se as seguintes medidas:
• Adoção do trabalho remoto para as áreas técnicas 
e para os membros dos Órgãos Estatutários;
• Redução temporária da jornada de trabalho; e
• Ampliação dos serviços prestados remotamente 

aos Participantes Ativos, Assistidos e Beneficiários.

A assertividade das medidas adotadas pela VWPP 
permitiu a continuidade dos negócios em ambiente 
adverso sem prejuízos aos interesses das partes 
interessadas na Entidade.

18 - EVENTOS SUBSEQUENTES                                                        

A)  SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIAS 
DA PATROCINADORA VW
Conforme aprovado em assembleia, a Volkswagem 
suspendeu as contribuições normais da patrocinadora 
para a VW Previdência Privada pelo período de janeiro de 
2021 a dezembro de 2022.

B) ALTERAÇÕES NORMATIVAS A PARTIR DE 1º DE 
JANEIRO DE 2021 
A Previc publicou em 20 de agosto de 2020 a Instrução 
Previc nº 31/2020, que alterou a forma a política de 
registros relacionados eventos ocorridos nos planos de 
benefícios e no plano de gestão administrativa a partir 
de 1º de janeiro de 2021. As principais alterações que 
possuem reflexos nas demonstrações financeiras da 
VWPP estão apresentadas a seguir.

Registro das despesas diretas dos investimentos
As despesas diretas de investimentos passaram ser 
contabilizadas como “Deduções/Variações Negativas” 
dos investimentos com o objetivo de padronizar os 
registros, evitando reconhecer despesas diretas dos 
investimentos no Plano de Gestão Administrativa. 
Foram abertas no plano de contas contábeis rubricas 
específicas para recepcionar tais despesas no grupo do 
fluxo dos investimentos.
I – Custódia e controladoria das carteiras de 
investimentos
II – Taxa de administração de Investimentos na gestão 
terceirizada dos recursos
III – Tributos diretamente incidentes sobre os 
investimentos
IV – Serviços de avaliação e reavaliação dos 
investimentos
V – Taxas condominiais, seguros e manutenção dos 
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imóveis
VI Gastos necessários para a recuperação dos 
investimentos

Prazos e percentuais para o registro das provisões 
para perdas incorridas
Foram alterados os prazos e percentuais para a 
constituição das perdas incorridas para os créditos de 
liquidação duvidosa vencidos e vincendos. Os prazos 
e percentuais utilizados a partir de janeiro de 2021 são 
os seguintes:
I - provisão mínima de 1% para atraso entre 31 e 60 dias; 
II - provisão mínima de 5%, para atraso entre 61 e 90 
dias; 
III - provisão mínima de 10%, para atraso entre 91 e 120 
dias; 
IV - provisão mínima de 25%, para atraso entre 121 e 
180 dias; 
V - provisão mínima de 50%, para atraso entre 181 e 
240 dias; 
VI - provisão mínima de 75%, para atraso entre 241 e 
360 dias; e 
VII - provisão de 100% para atraso superior a 360 dias. 

Atualização dos depósitos judiciais
Os depósitos judiciais registrados no patrimônio dos 
planos foram atualizados até 31 de dezembro de 
2020. A partir de 1º de janeiro de 2021 a atualização 
dos depósitos judiciais ocorrerá somente por ocasião 
da emissão do alvará de levantamento expedido pelo 
judiciário em favor da entidade.

 

Registro das despesas administrativas
As despesas administrativas registradas no plano de 
gestão administrativas, que até 31 de dezembro de 
2020 eram segregadas pela origem da administração 
(previdencial e de investimentos), e também em 
virtude das características aos planos administrados 
(comuns e específicas), passaram a ser registradas 
de forma consolidada, sendo suprimida a segregação 
nos balancetes contábeis entre as administrações 
previdencial e de investimentos, e também entre 
os planos. Em virtude da apuração da participação 
dos planos previdenciais no fundo administrativo, a 
entidade permanece controlando de forma gerencial 
as despesas comuns e específicas alocadas em cada 
plano.

Outras alterações
A estrutura de plano contábil estabelecida pela Previc, 
com utilização a partir de 1º de janeiro de 2021, segregou 
alguns itens patrimoniais de mutações patrimoniais 
para demonstrar de forma clara e transparente 
as operações previdenciais e administrativas. A 
atualização do plano de contas contábil não altera os 
resultados dos planos administrados pela VWPP.

São Bernardo do Campo, 25 de março de 2021.

Marcelo Quio Ribeiro Nascimento

Diretor Superintendente e de Assuntos Jurídicos 

CPF nº 155.386.018-70     
  

  

Melissa Artioli

Diretora Financeira 

CPF nº 219.664.928-71

Geraldo de Assis Souza Júnior    
Contador CRC/MG nº 069.483/O-9    
CPF nº 715.901.376-04    
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RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS 
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS CONSOLIDADAS E INDIVIDUAIS POR 
PLANO DE BENEFÍCIO 

Aos Administradores, Patrocinadores e Participantes 
da Volkswagen Previdência Privada
São Bernardo do Campo - SP

OPINIÃO
Examinamos as demonstrações contábeis da 
Volkswagen Previdência Privada (“Entidade”), que 
compreendem o balanço patrimonial consolidado 
(representado pelo somatório de todos os planos 
de benefícios administrados pela Entidade, aqui 
denominados de consolidado, por definição das 
normas do Conselho Nacional de Previdência 
Complementar - CNPC) em 31 de dezembro de 2020 
e as respectivas demonstrações consolidadas da 
mutação do patrimônio social e do plano de gestão 
administrativa e as demonstrações individuais 
por plano de benefício, que compreendem as 
demonstrações do ativo líquido, das mutações do 
ativo líquido, do plano de gestão administrativa e das 
provisões técnicas, para o exercício findo nessa data, 
bem como as correspondentes notas explicativas, 
incluindo o resumo das principais políticas contábeis.

Em nossa opinião, as demonstrações contábeis 
consolidadas e individuais por plano de benefício 
acima referidas apresentam adequadamente, em 
todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial 
e financeira consolidada e individual por plano de 
benefício da Volkswagen Previdência Privada em 31 
de dezembro de 2020 e o desempenho consolidado 
e por plano de benefício de suas operações para o 
exercício findo nessa data, de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às entidades 
reguladas pelo CNPC.

BASE PARA OPINIÃO
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as 
normas brasileiras e internacionais de auditoria. 

Nossas responsabilidades, em conformidade com tais 
normas, estão descritas na seção a seguir intitulada 
“Responsabilidades do auditor pela auditoria das 
demonstrações contábeis consolidadas e individuais 
por plano de benefício”. Somos independentes em 
relação à Entidade, de acordo com os princípios éticos 
relevantes previstos no Código de Ética Profissional 
do Contador e nas normas profissionais emitidas 
pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC, e 
cumprimos com as demais responsabilidades éticas 
de acordo com essas normas. Acreditamos que a 
evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada 
para fundamentar nossa opinião. 

OUTROS ASSUNTOS

As demonstrações contábeis da Entidade referentes 
ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019 foram 
examinadas por outros auditores independentes, que 
emitiram relatório datado de 27 de março de 2020, 
sem ressalvas.

RESPONSABILIDADES DA ADMINISTRAÇÃO E 
DA GOVERNANÇA PELAS DEMONSTRAÇÕES 
CONTÁBEIS CONSOLIDADAS E INDIVIDUAIS POR 
PLANO DE BENEFÍCIO

A Administração é responsável pela elaboração 
e adequada apresentação das demonstrações 
contábeis consolidadas e individuais por plano de 
benefício de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil, aplicáveis às entidades reguladas 
pelo CNPC, e pelos controles internos que ela 
determinou como necessários para permitir a 
elaboração de demonstrações contábeis livres de 
distorção relevante, independentemente se causada 
por fraude ou erro.

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

Os responsáveis pela governança da Entidade são 
aqueles com responsabilidade pela supervisão 
do processo de elaboração das demonstrações 
contábeis consolidadas e individuais por plano de 
benefícios.

RESPONSABILIDADES DO AUDITOR PELA 
AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 
CONSOLIDADAS E INDIVIDUAIS POR PLANO DE 
BENEFÍCIO

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

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

disso:
• Identificamos e avaliamos os riscos de 
distorção relevante nas demonstrações contábeis 
consolidadas e individuais por plano de benefício, 
independentemente se causada por fraude ou erro, 
planejamos e executamos procedimentos de auditoria 
em resposta a tais riscos, bem como obtemos 
evidência de auditoria apropriada e suficiente para 
fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção 
de distorção relevante resultante de fraude é maior 
do que o proveniente de erro, já que a fraude pode 
envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, 
falsificação, omissão ou representações falsas 
intencionais.
• Obtemos entendimento dos controles 
internos relevantes para a auditoria para planejarmos 
procedimentos de auditoria apropriados às 
circunstâncias, mas não com o objetivo de 
expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles 
internos da Entidade.
• Avaliamos a adequação das políticas contábeis 
utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis 
consolidadas e respectivas divulgações feitas pela 
Administração.
 
• Concluímos sobre a adequação do uso, pela 
Administração, da base contábil de continuidade 
operacional e, com base nas evidências de auditoria 
obtidas, se existe incerteza relevante em relação a 
eventos ou condições que possam levantar dúvida 
significativa em relação à capacidade de continuidade 
operacional da Entidade. Se concluirmos que existe 
incerteza relevante, devemos chamar a atenção 
em nosso relatório de auditoria para as respectivas 
divulgações nas demonstrações contábeis 
consolidadas e individuais por plano de benefício 
ou incluir modificação em nossa opinião, se as 
divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões 
estão fundamentadas nas evidências de auditoria 
obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos 
ou condições futuras podem levar a Entidade a não 
mais se manter em continuidade operacional.
• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e 
o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive 
as divulgações e se as demonstrações contábeis 
consolidadas e individuais por plano de benefício 
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representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação 
adequada.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da 
época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos 
controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

São Paulo, 26 de março de 2021

DELOITTE TOUCHE TOHMATSU   Wellington França Da Silva
Auditores Independentes   Contador
CRC nº 2 SP 011609/O-8   CRC nº 1 SP 260165/O-1
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ALOCAÇÃO DOS RECURSOS DA ENTIDADE (EM R$) 

TABELA COMPARATIVA DOS LIMITES DE ALOCAÇÃO 

DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS AOS PARTICIPANTES - 2020 
(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
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QUADRO DE RENTABILIDADE POR PERFIL DE INVESTIMENTO – EM %
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-	 Perfil	Conservador:	O perfil será rentabilizado 
por 100% das rentabilidades dos segmentos de renda 
fixa, estruturados, imobiliário e exterior.

-	 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.

-	 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 2020
Em 2020 vivenciamos a maior crise financeira 
da história, reflexo da COVID-19. A rapidez das 
movimentações financeiras que derrubaram 
praticamente todos os ativos e a extrema velocidade 
de reação de bancos centrais e governos ao redor do 
mundo foi o que diferenciou a crise de 2020 de outras 
crises observadas ao longo da história.

Primeiramente, podemos relembrar que a expectativa 
para o ano de 2020 era muito positiva para Brasil, 
tínhamos acabado de aprovar a Reforma da 
Previdência, outras reformas importantes estavam 
caminhando bem, o mercado esperava redução no 
déficit primário, a inflação estava controlada, e a taxa 
básica de juros, a SELIC, estava em vias de queda.

Posto isto, praticamente todos os investidores 
estavam alocados no chamado kit Novo Brasil, ou 
seja, apostando fortemente no crescimento interno 
e com expectativas que entraríamos em um outro 
patamar. Logo, as carteiras de investimentos estavam 
mais expostas ao risco do que nunca, a alocação 
em bolsa de valores estava em alta, os investidores 
queriam cada vez mais risco, dado todo este cenário 
positivo que era desenhado.

O primeiro mês do ano os ativos apresentaram bons 
retornos, confirmando o cenário benigno, todavia, 
a partir de meados de fevereiro, com o avanço 
da COVID-19, os ativos precificaram rapidamente 
a pandemia, apresentando fortíssima queda em 

pouquíssimo tempo. Como dito, os bancos centrais 
e governos rapidamente agiram, incluindo o Brasil. 
Nosso Banco Central continuou reduzindo a taxa 
SELIC, chegando a 2,00%, e o Governo aprovou um 
gigantesco pacote de auxílio emergencial. E isto, 
surtiu efeito imediato nos ativos de risco. As ações 
listadas em bolsa de valores logo começaram a se 
recuperar, os títulos públicos e privados seguiram o 
mesmo caminho.

Neste percurso, não podemos esquecer das trocas 
de ministros, com destaque para Sérgio Moro do 
Ministério da Justiça, que abalou os mercados e 
minguou por hora a confiança no Governo Bolsonaro, 
e as saídas de Mandetta e Teich do Ministério da 
Saúde.

Os ruídos políticos contribuíram para o Brasil se tornar 
um dos últimos países a recuperar o ponto neutro dos 
ativos ao longo de 2020, algo que só aconteceu no 
final do ano.

E COMO FICARAM OS NOSSOS PERFIS DE 
INVESTIMENTOS?
O ano de 2020 foi um dos mais voláteis da história, 
impactando praticamente todos os mercados, 
mesmo com este cenário totalmente estressado, os 
três perfis de investimentos da VWPP apresentaram 
retornos positivos, preservando o capital ao longo do 
ano.

O Perfil Conservador, que possui uma carteira sem 
exposição à Renda Variável, apresentou retorno 
equivalente à 65,83% do CDI, vale lembrar que até 
as Letras Financeiras do Tesouro, o título mais 
conservador existente no mercado brasileiro, 
rentabilizou abaixo do CDI, próximo de 67,98%.

O Perfil Moderado, com participação de 15% em Renda 
Variável, apresentou retorno de 119,42% do CDI e o 
Perfil Agressivo, com participação de 30% em Renda 
Variável, rentabilizou próximo de 162,59% do CDI.

O cenário local e global continua extremamente 
desafiador, e a carteira da VWPP se mostrou eficiente 
para superar desafios de curto prazo, garantindo o 
excelente retorno no longo prazo.
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* 1 - Benchmark: Termo para índice que serve como parâmetro de comparação dos investimentos. 

CUSTOS DE 2020 (EM R$) 
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ALOCAÇÃO DOS RECURSOS DA ENTIDADE (EM R$) 

DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS AOS PARTICIPANTES - 2020 
(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 2020 (EM R$) 
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ALOCAÇÃO DOS RECURSOS DA ENTIDADE (EM R$) 

DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS AOS PARTICIPANTES - 2020 
(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 

//  Relatório de Informações - V WPP 2020

Página - 164 //

www.vwpp.com.br 



* a - Benchmark: Termo para índice que serve como parâmetro de comparação dos investimentos. 

CUSTOS DE 2020 (EM R$) 
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POLÍTICA DE INVESTIMENTOS - 
2021/2025 - Plano de 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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