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A Valia é uma referência em 
gestão de previdência com-

plementar no Brasil, contando não 
apenas com o reconhecimento do 
mercado, mas também de seus par-
ticipantes e patrocinadores. Estive 
aqui no passado por um período 
de nove anos, atuando na diretoria 
de Seguridade, e nos nove anos 
seguintes atuei no RH da Vale, mas 
sempre ligado à Fundação, por 
meio do Conselho Deliberativo. 

Para os próximos anos, pretendo 
consolidar a liderança da Funda-
ção em seu segmento e estreitar 
a confiança com os participantes 
e patrocinadores. Queremos sem-
pre cuidar das pessoas, tanto com 
nossa equipe interna como com 
nossos públicos de relacionamen-
to. Vamos continuar perseguindo 
a excelência na gestão da Funda-
ção, inovando e aperfeiçoando 

seus processos, sistemas e ferra-
mentas de trabalho, sempre em 
busca dos melhores resultados 
para os investimentos, sem perder 
de vista a segurança e a precisão 
dessas aplicações. 

Outros objetivos permanentes se-
rão a oferta do melhor atendimen-
to possível para participantes e 
patrocinadores, a qualidade de 
nossos serviços e o cultivo de boas 
relações e do respeito incondicio-
nal aos padrões éticos. Assim, ga-
rantiremos o cumprimento do nos-
so propósito e agregaremos valor 
para todos os públicos envolvidos. 

No mais, vamos dar continuidade 
aos planos estabelecidos na ges-
tão anterior, enquanto nos prepa-
ramos para os próximos desafios. 

Conte comigo!

Edécio Brasil 
Diretor-superintendente 
da Valia

Assumindo o comando, 
com todo orgulho

[PALAVRA DA VALIA]
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A partir de maio, os participantes que solicitarem em-
préstimo na Valia poderão optar por taxas de juros, de 

acordo com o prazo contratado para pagamento. Quanto 
menor o prazo do contrato, menor a taxa de juros fixada. 
Sendo assim, as taxas podem variar de 1,03% a 1,30% 
para as contratações solicitadas pelos aposentados e pen-
sionistas. Mas essa condição só vale para novos contratos. 
Os contratos antigos permanecem como estão.

Esse é mais um movimento que a Valia faz em busca da sa-
tisfação dos nossos participantes. Você solicitou taxas mais 
flexíveis e nós buscamos as melhores práticas de mercado 

para atendê-lo! Para saber com mais detalhes sobre as 
regras de empréstimo, acesse o nosso site, vá até a seção 
“Planos e Serviços” e clique em “Empréstimos”.

Confira abaixo as novas taxas de juros para  
cada plano e modalidade de empréstimo.

Quer saber como o seu dinheiro está sendo aplicado 
e conhecer a saúde financeira da Valia? Veja o Re-

latório Anual de seu plano de previdência. O documento 
inclui dados orçamentários, demonstrações contábeis, 
parecer atuarial, política e resultados de investimentos, 
além de estatísticas sobre os participantes. A edição de 
2017 já está disponível. Para conferir, acesse o nosso 
site, clique na aba “Planos e Serviços”, escolha o seu 
plano e vá até “Relatório Anual”.

Relatório Anual 2017: 
confira 

Condições 
diferenciadas de  
taxas de juros 
para empréstimos

[CONHECIMENTO GERAL]

3REVISTA VALIA 



Com certeza você já deve ter experimentado o novo Portal do Participante e encontrou a plataforma 

diferente, com o menu cheio de novidades: navegação mais fácil e intuitiva e organizada pelos 

principais serviços. E tem mais novidades! Você consegue acessar o novo Portal de qualquer dispositi-

vo – computador, tablet ou celular. Agora, para deixar essa experiência com um gostinho ainda melhor, 

guiamos você pelo cardápio de serviços que a plataforma oferece. Deguste à vontade!

CADASTRO

Alterar e incluir dados novos ou complementares, como endere-
ço, telefone e e-mails, também são funções que você encontra 
no novo Portal. Vale lembrar que manter o cadastro atualizado é 
muito importante para você ficar mais próximo da gente e receber 
todo o apoio para administrar seu plano de previdência.

DOCUMENTOS

Quer organizar sua vida financeira e ter os documentos de que precisa sempre à mão? No Portal, você pode 
consultar e imprimir o seu contracheque, inclusive de anos anteriores, e documentos para declaração do Impos-
to de Renda: comprovante de rendimentos de benefícios e comprovante de dívida de empréstimos.

EMPRÉSTIMOS

Agora, você pode simular e contratar empréstimos diretamente no Portal do Participante, com mais auto-
nomia e sem a necessidade de intermediários. Se aprovado, o depósito é feito na sua conta em até três 
dias úteis – tudo muito mais fácil e rápido.

Administrar esse serviço também é simples. Na própria plataforma, você consegue acompanhar a conces-
são e o andamento do seu contrato de empréstimo, conferir saldo devedor, as prestações pagas e pen-
dentes de pagamento, entre outros. Além disso, pode solicitar recibos de quitação, extratos simplificados 
e detalhados e gerar os boletos de prestação, parcelas em atraso, quitação e amortização.

Novo portal: 
receita fácil

[TECNOVALIA]
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RENTABILIDADE

Acompanhe os nossos investimentos! No novo Portal você consegue visualizar a rentabilidade consolidada,  
do mês ou do ano. Confira o passo a passo para usar a ferramenta.

QUER MAIS AJUDA?

Por fim, se precisar de atendimento presencial nas agências e postos, basta dar alguns cliques e agendar o seu horário. 
Você também pode entrar em contato pelo Disque Valia (0800 7020 162 / ramal interno: 162 / celular ou exterior: 
0XX21 3184 9999) ou pelo e-mail fale.conosco.valia@vale.com. Tem receita mais fácil? 
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Conheça nossos resultados de 2017+
A seguir, confira a rentabilidade consolidada da Valia até dezembro de 2017. A 
rentabilidade mensal e dos anos anteriores está disponível no site da Fundação 
(www.valia.com.br). É só acessar, no menu, a área de “Investimentos” e, depois, 
“Rentabilidade e Investimentos” para consultar as informações sempre que quiser.

Plano de Benefício Definido (BD)

O total dos ativos de investimentos do plano BD é de R$ 11,4 bilhões. O plano acumulou em 2017 um retorno de 
9,84%, contra uma meta atuarial medida pelo INPC + 5% a.a. de 7,2%. Essa diferença positiva de rentabilidade se 

deve, principalmente, ao forte resultado dos segmentos de Renda Variável, Investimentos Estruturados e Renda Fixa. Renda 
Variável teve bom desempenho em função da alta da Bolsa de Valores brasileira, enquanto Investimentos Estruturados teve 
a marcação a valor justo de todos os ativos da carteira devido à nova legislação. Em Renda Fixa, o resultado se deve ao 
fechamento da curva de juros, às altas taxas dos títulos em carteira e ao elevado CDI acumulado em 2017.

Segmentos

Renda �xa
Renda variável
Inv. estruturados
Imóveis
Empréstimos

Total de investimentos

R$ mil

8.904.694 
532.641 
616.839 
976.107 
411.196 

 11.441.476

Rent. mês

0,85%
5,61%
0,60%
-3,51%
5,68%

0,83%

Rent. ano

9,46%
27,16%
 18,06%

0,49%
12,09%

9,84%

4,66%

5,39%

8,53%
3,59%

77,83%

Renda �xa
Renda variável

Op. com participantes

Inv. estruturados
Imóveis

Composição da carteira

15,8%

Renda 
�xa

Renda
variável

Imóveis Operações 
com 

participantes

Consolidado

20,3%
17,1% 17,8% 16,9%

Rentabilidade média nos últimos 17 anos

Ibovespa CDIMeta
atuarial

9,9%
12,8% 13,4%

[INVESTIMENTOS]
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Plano Vale Mais 
O plano Vale Mais é dividido em subplanos, cada um com sua Política de Investimentos. 
Subplano Renda:  corresponde ao Saldo de Conta do participante destinado ao pagamento de renda de 
aposentadoria por prazo certo ou percentual, com perfil de investimento único (Mix 20).
Subplano BP: corresponde aos recursos para pagamento do benefício que foi garantido aos participantes mi-
grados no ano 2000, do plano de Benefício Definido para o plano Vale Mais.

Plano Vale Mais – Subplano Benefício Proporcional (BP)
O total dos ativos de investimento do subplano Vale Mais Benefício Proporcional é de R$ 2,3 bilhões. O subpla-
no acumulou no ano de 2017 um retorno de 10,26%, contra uma meta atuarial medida pelo IPC-Br + 5,5% de 
8,9%. Essa diferença positiva de rentabilidade se deve principalmente aos segmentos de Renda Variável e Inves-
timentos no Exterior, que registraram forte retorno com o bom desempenho das Bolsas de Valores. Empréstimos e 
Investimentos Estruturados também apresentaram bons resultados.

9,49%

VM Renda - Programado

8,91%
Retorno ano

Índice de referência

Plano Vale Mais – Subplano Renda – Programado 

O subplano Vale Mais Renda – Programado acumulou em 
2017 uma rentabilidade de 9,49%, ficando acima do seu 
índice de referência medido pelo IPC-Br + 5,5% de 8,91%. 
Essa diferença positiva se deve ao fechamento da curva de 
juros, às altas taxas dos títulos em carteira e ao elevado CDI 
acumulado em 2017. 

Segmentos

Renda �xa
Renda variável
Investimentos estruturados
Investimentos no exterior
Imóveis
Empréstimos

Total de investimentos

R$ mil 

1.512.393 
332.868 

70.246 
89.982 

230.336 
33.440 

 2.269.264 

Rent. mês

0,73%
5,95%
-0,18%
2,23%
-2,02%
7,86%

1,30%

Rent. ano

9,32%
27,27%
11,63%
20,77%

1,29%
13,77%

10,26%

14,67%

3,10%

3,97%

1,47%10,15%

66,65%

Renda �xa
Renda variável

Inv. no exterior
Inv. estruturados

Op. com participantes
Imóveis

Composição da carteira

Renda 
�xa

Renda
variável

Imóveis Operações 
com 

participantes

Consolidado

Rentabilidade média dos últimos 17 anos

15,6%

19,9%

15,8%
17,1% 16,2%

CDIIbovespa

9,9%

12,5%
13,4%

Meta 
atuarial

CDI – sigla de Certificado de Depósito Interbancário. Este 
certificado é negociado exclusivamente entre bancos e 
usado como referência para rentabilidade.

IBX-50 – é um índice que mede o retorno de uma carteira 
hipotética, composta por 50 ações selecionadas entre 
as mais negociadas na BM&FBOVESPA, em termos de 
número de negócios e volume financeiro, ponderadas no 
índice pelo seu respectivo valor de mercado.

IPC-BR – é um índice de referência para avaliação do 
poder de compra do consumidor brasileiro. Este índice, 
calculado mensalmente, reflete a evolução dos preços de 
um grupo de produtos e serviços-padrão que as famílias 
brasileiras adquirem para consumo.

IMA-B – Índice de Mercado ANBIMA Geral, baseado 
em uma carteira teórica composta por todos os títulos 
públicos negociados pelo Tesouro Nacional. O IMA-B é 
composto apenas por Notas do Tesouro Nacional – Série 
B (NTN-Bs), que são títulos públicos que remuneram o 
investidor em uma taxa de juros prefixada + a variação 
do IPCA no período.
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[INVESTIMENTOS]

Plano Valiaprev 
O plano Valiaprev é dividido em subplanos, cada um com sua Política de Investimentos.
Subplano Renda: corresponde ao Saldo de Conta do participante destinado ao pagamento de renda de apo-
sentadoria por prazo certo ou percentual, com perfil de investimento único (Mix 20).

Plano Valiaprev – Subplano Renda – Programado

O subplano Valiaprev Renda – Programado acumulou em 2017 uma 
rentabilidade de 9,58%, ficando acima do seu índice de referência 
medido pelo IPC-Br + 5,5% de 8,91%. Essa diferença positiva se deve 
ao fechamento da curva de juros, às altas taxas dos títulos em carteira 
e ao elevado CDI acumulado em 2017.

Plano Vale Fertilizantes – Subplano Renda 

O total dos ativos de investimento do subplano Vale Fertilizantes Renda é de R$ 59,6 milhões. O subplano 
acumula um retorno no ano de 13,84%, diante de um índice de referência com rentabilidade de 11,64%. A 
Renda Fixa gerou forte resultado com a queda das taxas dos títulos, o que aumentou o preço dos ativos e ele-
vou seu retorno. A Renda Variável também apresentou bom resultado, com a gestão ativa dos Fundos de Valor 
gerando retorno acima do Ibovespa, mesmo em um ano de alta do índice.

Plano Cenibra

O total dos ativos de investimento do plano Cenibra é de R$ 31 milhões. O plano acumulou em 2017 um 
retorno de 8,84%, contra uma meta atuarial medida pelo IGP-M + 5,5% a.a. de 4,95%. O retorno é fruto das 
altas taxas reais dos títulos em carteira.

9,58%

VP Renda - Programado

8,91%

Retorno ano Índice de referência

12,19%

Renda
�xa

Renda
variável

Consolidado
Renda

CDI Ibovespa

27,69%

13,84%
9,95%

26,86%

Índice de
referência
do plano

11,64%

8,84%

4,95%

Renda �xa IGP-M + 5,5% a.a.
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Projetado por Oscar Niemeyer, em 
conjunto com Sabino Barroso e Lúcio 

Costa, o edifício corporativo Barão de 
Mauá, localizado no Centro do Rio de 
Janeiro, acaba de concluir sua obra e 
está pronto para comercialização. 

O edifício, que integra o patrimônio dos 
planos BD e Vale Mais BP, passou por 
amplo processo de retrofit, que moder-
nizou o empreendimento e o colocou 
nos mais altos padrões de qualidade do 
mercado imobiliário atual. Durante a re-
forma, todos os sistemas prediais foram 
completamente substituídos e as fachadas 
restauradas, preservando a imagem de 
um prédio amplamente conhecido pelo 
público carioca. As novas instalações 
também promovem o uso eficiente de re-
cursos naturais, gerando custos enxutos e 
atendendo aos padrões das certificações 
ambientais LEED e Procel.

Para comemorar esse grande momento, 
no último dia 9 de março, a Valia reali-
zou um encontro no 18º andar do imó-
vel, reunindo os diretores da Fundação, 
conselheiros, representantes da Vale, da 
Aposvale, empregados da Valia que 
trabalharam no projeto e das empresas 
participantes da obra. 

No encontro, Maria 
Gurgel, superinten-
dente anterior da 
Valia, agradeceu o 
empenho de todos 
durante a reforma 
e exibiu um vídeo, 
elaborado especial-
mente para a comer-
cialização do imóvel, 
em que são apresen-
tadas as melhorias 
realizadas e as ca-
racterísticas prediais. Logo em seguida, 
o diretor de Investimentos e Finanças da 
Valia, Maurício Wanderley, relembrou o 
início do projeto e agradeceu a todos os 
envolvidos, assim como a parceria com 
a Vale durante todo o processo de con-
tratação dos fornecedores. 

Ao final, Rafael Vasconcelos, gerente de 
Investimentos Imobiliários, fez uma breve 
apresentação descrevendo as melhorias 
implementadas. Para encerrar a solenida-
de, Edécio Brasil (diretor-superintendente 
da Valia), Maria Gurgel, Elisabete Teixei-
ra (diretora de Seguridade) e Maurício 
Wanderley cortaram uma faixa simboli-
zando a reinauguração do imóvel.

Diretoria reinaugura edifício modernizado

Valia realiza evento 
de conclusão do 
retrofit no Edifício 
Barão de Mauá

[BOM SABER]
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Nos últimos dias 12 e 13 de abril, tomaram pos-
se os novos membros titulares e suplentes dos 

Conselhos Deliberativo e Fiscal da Valia, para um 
mandato com duração de três anos (2018 a 2021). 
Nesse evento de posse, também foi realizada uma 
primeira capacitação para os novos conselheiros 
que foi conduzida por representantes da UniAbrapp 
(Universidade Corporativa da Associação Brasileira 

de Previdência Complementar Fechada) e pela Dire-
toria da Fundação.

Nessa oportunidade, foram apresentadas informações 
sobre a Valia, os papéis e responsabilidades tanto do 
Conselho Deliberativo quanto do Fiscal, além de um 
treinamento sobre previdência complementar, incluindo 
aspectos legais, de governança, entre outros temas.

Papel do Conselho Deliberativo: 

- Instância máxima da EFPC; 

- Formado por representantes dos patrocinadores, participantes e assistidos; 

- Responsável pela definição das políticas e estratégias. 

Papel do Conselho Fiscal: 

- Órgão de controle interno da EFPC; 

- Responsável pelo controle da gestão administrativa e financeira dos planos da Entidade; 

- Monitora os riscos e avalia a eficácia das ações para seu controle.

Novos membros 
dos Conselhos 
Deliberativo e Fiscal   

 tomam posse

[GESTÃO RESPONSÁVEL ]
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A Valia aproveita a oportunidade para agradecer a todos os integrantes titulares e suplentes 
dos Conselhos Deliberativo e Fiscal do ciclo passado (triênio 2015/2018) pela fundamental 
contribuição dada à Fundação durante a vigência de seus mandatos. Muito obrigado!

Novos conselheiros receberam treinamento 
sobre a Valia e a previdência complementar

Conheça a nova composição dos Conselhos Deliberativo e Fiscal: 
Conselho Deliberativo

Conselho Fiscal
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