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Seu Plano

Chegou o novo perfil 
de investimento DI 
A Valia está sempre em busca de oferecer alternativas 
diversas de investimentos com foco na satisfação dos seus 
participantes. Pensando em atender a um perfil de partici-
pante que está em busca de menos risco de oscilação em 
seu investimento, foi criado o perfil DI. 

O perfil DI é uma opção de investimento bem conservadora, 
em que 100% dos recursos são alocados em RENDA FIXA, 
com o diferencial de que os investimentos são feitos em tí-
tulos indexados ao CDI. Isso significa que o retorno tenderá 
a ser positivo ao longo do tempo, com apenas pequenas 

oscilações, e, em contrapartida, possui uma menor expectativa de retorno, se comparado aos demais 
perfis já oferecidos pela Valia.

Na prática, o participante que prefere não correr riscos no curto prazo com seus investimentos terá o 
perfil DI como uma boa opção. No entanto, como o retorno esperado pode ser menor em comparação 
aos demais perfis, quem optar pelo perfil DI pode ter menores benefícios no futuro ou precisar realizar 
um esforço maior, em termos de contribuição para obter uma renda de aposentadoria esperada.

O perfil DI já está disponível para quem quiser mudar de opção. Para alterar seu perfil, acesse o App 
Valia Previdência ou o Portal do Participante.
 
Obs.: caso tenha feito alguma alteração de perfil nos últimos meses e ainda esteja em período de 
carência dos 12 meses para uma nova alteração, você terá até o dia 15 de fevereiro para alterar o seu 
perfil, independentemente da carência. 

Excepcionalmente este mês, não teremos o Monitor de Investimentos, em virtude do fechamento 
contábil da Valia. As rentabilidades dos planos estarão disponíveis no site da Valia 

(www.valia.com.br), após o fechamento, que ocorrerá entre os meses de fevereiro e março.



Comparativo entre os perfis:

Veja abaixo um comparativo de resultado entre o perfil Fix e o CDI:

Perfil mais 
conservador.

Investimento em 
títulos indexados 

ao CDI.
Menor risco e menor 

expectativa de retorno. 
Menor risco de 

rentabilidade negativa.

Perfil conservador. 
Investimento em índice 

de preço, operações 
com participantes, 

fundos multimercados 
e títulos indexados 

ao CDI.
Pode ter rentabilidade 

negativa.

Perfil moderado. 
Investimentos em 

ações (renda variável) 
e renda fixa, sendo 
nesse último caso 
utilizada mesma 
estratégia do Fix. 

Pode ter rentabilidade 
negativa.

Perfil mais arrojado. 
Quanto mais investimento 
em ações, maior o risco e 
a expectativa de retorno.

A parte em renda 
fixa segue a mesma 

estratégia do Fix. Pode ter 
rentabilidade negativa.

Perfil DI Fix Mix 20 Mix 40

LANÇAMENTO

100% RENDA FIXA 100% RENDA FIXA 80% RENDA FIXA
20% RENDA VARIÁVEL

60% RENDA FIXA
40% RENDA VARIÁVEL



Aproveite a PLR 
e invista em seu 
futuro!

Finanças e Previdência

Faça contribuição esporádica em sua  
previdência na Valia e garanta um futuro 
melhor para você e para sua família. Ah!  
E quanto mais investir em sua previdência, 
menos imposto você pagará.

Não perca essa oportunidade. Invista agora em seu futuro!

Para realizar uma contribuição esporádica, gere o boleto no valor que desejar, acessando nossos 
canais digitais:  

    Aplicativo Valia Previdência – disponível nas lojas iOS e Android

    Lia, nossa assistente virtual – fale com a Lia em nosso site e no Portal do Participante  
    (www.valia.com.br)

    Portal do Participante – acesse com seu e-mail e senha

    E-mail: fale.conosco.valia@vale.com

Se preferir, você pode falar com nossos atendentes pelo Disque Valia (0800 7020 162) ou presencial-
mente em nossas agências e postos de atendimento.

Clique aqui para conhecer o jogo “Dieta do Leão” e calcular seu benefício fiscal.

http://www.valia.com.br/pt-BR/educacao-financeira/dietadoleao/index.html


Bom Saber

Você já utilizou o 
SIMULADOR DE 
BENEFÍCIOS da Valia?
Você tem ideia de quanto será sua renda daqui a 20, 
30 anos ou mais? Já parou para pensar nisso?  
O melhor cenário é fazer com que o resultado futuro 
esteja alinhado com sua expectativa no presente. 
Para isso, nada melhor do que fazer um bom 
planejamento desde já.

Clique aqui ou baixe o aplicativo Valia Previdência 
e acesse nosso Simulador de Benefícios. Fazendo 
sua simulação, você saberá qual a projeção do seu 
saldo e de sua renda futura na Valia e melhor, poderá 
ajustar seu investimento hoje, na busca de um 
amanhã mais tranquilo.

Não deixe para amanhã. Seu futuro agradece!

Disque Valia: 0800 7020 162 E-mail: fale.conosco.valia@vale.com App Valia Previdência Lia, assistente virtual www.valia.com.br

Uma dica: investindo R$ 100,00 a mais por mês a partir de hoje, daqui a 30 anos terá 
acumulado mais de R$ 80 mil em seu saldo. Ah, e nessa projeção mais de R$ 45 mil serão 

só de rentabilidade acumulada. Aproveite!

https://simuladores.valia.com.br/simuladores

