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O ano de 2015, em que a Va-
lia completou 42 anos, foi de 
muitos desafios, sem dúvida. 
Mas também de muitas rea-
lizações, porque, sobretudo 
em tempos de crise, é preciso 
agir para aperfeiçoar a gestão 
e obter melhores resultados 
com menores custos. 

O lhando em retrospectiva algumas das ações impor-
tantes do ano passado, temos como exemplo a 

criação das Trilhas de Educação Financeira e Previdenci-
árias, com o objetivo de oferecer aos participantes mais 
instrumentos e informações, no sentido de conscientizá-
-los da relevância de um bom planejamento financeiro, 
visando a uma aposentadoria mais tranquila. 

Lançamos um novo site, de interface mais fácil, com 
vídeos, jogos, cursos e muito mais. A revista pode 
ser lida de forma eletrônica e tem versão específi-
ca para cada perfil, uma vez que passamos a di-
vulgar, ano passado, edições exclusivas para par-
ticipantes ativos e para participantes assistidos. 

Criamos, também no site Valia, a seção “Perguntas e 
Respostas”, que trouxe respostas aos questionamentos 
mais frequentes dos participantes, esclarecendo, assim, 
de forma bem didática e detalhada, as principais dúvi-
das sobre o tema. 

Além disso, mais uma vez, a Valia revalidou a sua cer-
tificação ISO 9001, após um ciclo de auditoria pro-
movido pelo órgão certificador Bureau Veritas Quality 
International (BVQI), que constatou a manutenção do 
padrão de qualidade obtido. Isso demonstra o compro-
misso da Fundação com a qualidade e a segurança dos 
recursos investidos. Outro fator que merece destaque diz 
respeito ao alcance da marca de 120 mil participantes, 
fruto de uma imagem positiva e dos resultados atingidos 
ao longo de nossa história.

Os resultados da Valia, durante o ano de 2015, foram 
consistentes e positivos, assim como nos anos anteriores.  
O foco de investimentos se manteve no longo prazo e 
tem como uma importante estratégia sua diversificação. 

Em 2016, enfrentaremos muitos desafios, mas manteremos  
o foco e trabalharemos para vencê-los. Dessa maneira, 
ao final do ano, teremos muitos motivos para comemorar.

Retrospectiva 
de um ano de 
muitas ações 

“Mais uma vez, a Valia 
revalidou a sua certificação 
ISO 9001, após um ciclo de 

auditoria promovido pelo 
órgão certificador Bureau 

Veritas Quality International 
(BVQI), que constatou a 

manutenção do padrão de 
qualidade obtido”

Por Elisabete Teixeira, 
diretora de Seguridade da Valia

[PALAVRA DA VALIA]
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Aposentados  
homenageados  
pela Abrapp 

Reajuste para aposentados 
e pensionistas do plano BD  

Cronograma  
de pagamento
para o ano

Até o final de fevereiro, será 
enviado, aos participantes as-

sistidos, pelos Correios, o demons-
trativo com os dados necessários 
ao preenchimento da declaração 
de Imposto de Renda.  Além disso, 
na mesma data, o documento tam-
bém será disponibilizado no Portal 
do Participante

Caso não receba o documento até 
o final de março, o participante 
deve procurar os canais de  atendi-
mento da Valia para solicitação de 
uma segunda via do informe.

Saiba mais em: 
site Valia (www.valia.com.br)

AAssociação Brasileira das Entidades 
Fechadas de Previdência Comple-

mentar (Abrapp) e o Sindicato Nacional 
das Entidades Fechadas de Previdên-
cia Complementar (Sindapp) fizeram, 
no dia 26 de janeiro, a cerimônia em 
homenagem ao Dia do Aposentado.  
 
O escolhido este ano como representan-
te da Valia foi o participante Claudio 
Rebulla, de 76 anos, que comentou: 
“Fiquei muito envaidecido com a indica-
ção. Receber a homenagem em nome 
de todos os aposentados da Valia é 
uma honra muito grande”. Além disso, 
ele ressaltou a importância de pen-
sarmos no futuro e nos planejarmos. 
A diretora de Seguridade da Fundação, 
Elisabete Teixeira, entregou a Claudio 
um diploma pela data.

O reajuste para os aposentados e pensionistas do plano de Benefício Definido, 
concedido na folha de pagamento de janeiro, foi de 11,28%. Como determina 

o regulamento do plano, o índice é o mesmo destinado aos benefícios do INSS.

O s aposentados e pensionis-
tas podem ver, na tabela 

abaixo, as datas de pagamento 
de benefícios deste ano.

Envio de 
informe de 
rendimentos 
para IR 

Fim do 
horário  
de verão 

[CONHECIMENTO GERAL]

O      horário de verão, em vigor 
nas regiões Sul, Centro-

-Oeste e Sudeste, termina em 
21 de fevereiro. Na data, os 
relógios de quem mora nessas 
áreas do país deverão ser atra-
sados em uma hora. Por isso, os 
participantes das regiões Norte 
e Nordeste precisam ficar aten-
tos para a volta do fuso horário 
habitual. O Disque Valia funcio-
na das 7h às 19h, pelo horário 
do Rio de Janeiro.

“Receber a 
homenagem em 
nome de todos 
os aposentados 
da Valia é uma 

honra muito 
grande ”
Claudio Rebulla
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Total Ativo Assistido

2013 2015

AVALIAÇÃO GERAL DA VALIA

NOTA PARA OS CANAIS DE ATENDIMENTO DA VALIA

8,9 8,6 8,8 8,5 9,0 9,0

NOTA DA REVISTA VALIA

20152013

8,8
9,2 9,1 8,7

9,2 8,8
8,3 8,7 8,7 8,6 9,0 8,7 8,6 8,8 8,6

Consultor 
Valia

Disque
Valia

Fale 
Conosco

Portal do
Participante

Atendimento
presencial

2010

2010 2013 2015

8,7 8,7 8,5

Conheça o resultado da  
Pesquisa de Satisfação Valia de 2015
AValia realizou, em 2015, uma pes-

quisa de satisfação por meio de 
contatos telefônicos com 2 mil partici-
pantes – amostragem adequada para 
fins estatísticos –, sendo 75% participan-
tes ativos e 25% assistidos. Perguntados 
sobre que associação imediata fazem 
quando ouvem o nome Valia, 18% ci-

taram “segurança”; 15%, “previdência 
privada”; 10%, “credibilidade/con-
fiança”; e 10%, “ajuda/complemento”. 
 
A nota geral dada à Valia foi de 8,64, 
em uma escala de 0 (menor nota) a 10 
(maior nota). Na pesquisa anterior, reali-
zada em 2013, a nota foi de 8,90, de-

monstrando ligeira queda com relação 
a esta última.

A Fundação desenvolverá planos de ação 
com base nos resultados obtidos, com o 
objetivo de sempre buscar a melhoria con-
tínua em seus serviços e produtos. Veja a 
seguir alguns resultados da pesquisa.

[GESTÃO RESPONSÁVEL]
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Entenda as novas  
regras de empréstimo
Desde o dia 11 de janeiro, entraram em vigor as regras para concessão de 
novos contratos de empréstimo. Conheça-as:

Para saber mais detalhes, acesse nosso site (www.valia.com.br) e consulte a seção “Planos e Serviços” e, depois, “Empréstimos”.

Simulações e concessões podem ser feitas pelos canais de atendimento, que são: agências e postos Valia; 
e-mail – fale.conosco.valia@vale.com; e Disque Valia – 0800 7020 162 / celular ou exterior 0XX 21 3184 9999.

• Taxa de empréstimos: 1,00% a.m. + INPC; 
• Prazo para pagamento: 120 meses; 
• Margem consignável: o valor da parcela não pode ultrapassar 30% do valor do benefício. 

Documentos necessários para concessão de empréstimo: 
• Carteira de identidade com foto (original e cópia); 
• CPF (original e cópia); 
• Dados bancários.

[EMPRÉSTIMO]
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Valia lança novo site 
O novo site da Valia (www.valia.com.br), lança-

do em dezembro, traz grandes mudanças em re-
lação ao anterior. O layout está mais moderno, as 
informações estão segmentadas para cada tipo de pú-
blico, há novos vídeos, matérias, jogos e muito mais.  
 
Agora, os aposentados e pensionistas podem 
acessar informações exclusivas de seu interesse. 
 
Veja a seguir como acessar sua página exclusiva.  
Digite www.valia.com.br e, na página principal do site, 
selecione seu perfil (“Aposentados e Pensionistas”). Logo 
em seguida, marque se seu plano é de “Benefício Definido” 
ou “Vale Mais, Valiaprev ou demais planos”.

Ao fazer a seleção, o usuário poderá conferir as informações 

e características de seu plano de benefícios. 

Se preferir, selecione as opções no menu, que fica na 

parte superior do site. Caso clique na logo da Valia, o 

usuário é direcionado à página principal do site, já con-

siderando a escolha feita do seu perfil. Ainda é possível 

visualizar outras seções, como “Investimentos” e “Educa-

ção Financeira e Previdenciária”.

1

2

Na área de “Educação Financeira”, há uma série de 

vídeos, jogos e passatempos à disposição, que levam  

informação de maneira lúdica e divertida.

3

4

[TECNOVALIA]

Na área de “Investimentos”, é possível consultar o histórico 

dos relatórios anuais da Valia, além de posições detalhadas 

e rentabilidade dos investimentos dos planos administrados 

pela Fundação.
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[DESTAQUE]

Valia foi destaque  
no Caderno  
de Finanças do  
Valor Econômico
O jornal Valor Econômico publicou, em 22 de janeiro, uma 
matéria destacando os resultados positivos da Valia. 
Confira a seguir os principais trechos da reportagem.

Confira os resultados de rentabilidade do mês de 
dezem bro no site da Valia (www.valia.com.br), 
clicando na seção “Investimentos” e, depois, 
em “Rentabilidades e Carteiras”.

“(...) a presidente da Valia, Maria Gurgel, 
ressalta que os fundos de pensão possuem 
horizonte de longo prazo e, quando se olham 
os resultados nesse contexto, a situação é 
bastante confortável (...).”

No acumulado de 15 anos, em dados consolida-
dos, o fundo tem rentabilidade média anual de 
17,3%, superior aos benchmarks de meta atuarial 
(13,20%); CDI (13,64%); e Ibovespa (7,21%).

“Os últimos três anos têm sido difíceis para os inves-
timentos por uma situação conjuntural, com inflação 
em alta e bolsa em baixa. A meta de curto prazo é 
algo que perseguimos - estamos atentos a ela, mas 
nossa situação é confortável“, afirma Maria. Ainda 
conforme dados preliminares, o patrimônio da Va-
lia fechou 2015 em R$ 19,5 bilhões. São 120 mil 
participantes, 99 mil ativos. O maior fundo é o de 
Benefício Definido (BD), com R$ 10,9 bilhões. Fe-
chado desde 2000, ele distribui, há oito anos, supe-
rávits que somam R$ 2 bilhões. Isso equivale a dizer 
que os participantes, além dos 13 benefícios anuais 
(janeiro a dezembro e 13º salário), receberam mais 
57, uma média de 6,33 benefícios extras ao ano.

A estratégia desses últimos anos foi aumentar a 
exposição a títulos de renda fixa, em função da 
alta dos juros e da inflação, e também reduzir a 
participação em renda variável.

Maria afirma que os investimentos em ren-
da variável foram essenciais para que o 
fundo BD pudesse distribuir superávits nos 
últimos anos. “Somente com a renda fixa, 
não teríamos obtido esse resultado“, diz. 
Ela espera que a bolsa recupere o papel de 
diversificação de investimentos. 

No acumulado de 15 anos, além da renda vari-
ável, que proporcionou, em média, 18,91% ao 
ano, outros dois investimentos deram mais retorno 
à Valia do que os 16,25% da renda fixa. Foram 
os empréstimos a participantes (18%), que repre-
sentam 5% do patrimônio do fundo; e os imóveis, 
dez empreendimentos comerciais no Rio e em São 
Paulo alugados, os quais renderam 19%, em mé-
dia, ao ano, e eram 6% do fundo.

Maria atribui os bons resultados aos 
sistemas de gestão e qualificação 
da equipe e a uma governança ro-
busta e estruturada. Para este ano, a 
estratégia focada em renda fixa está 
mantida, mas a equipe permanece 
atenta a mudanças de cenário. Dos 
R$ 10,9 bilhões do plano BD, 13% 
estão em caixa, disponíveis para 
oportunidades de investimento de 
acordo com a política do fundo.
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O Conselho Deliberativo da Valia aprovou, 
em reunião realizada em 10 de dezembro,  
a Política de Investimentos 2016 dos 
planos administrados pela Fundação.

O documento, elaborado pela Diretoria Executiva, estabelece as di-
retrizes e estratégias de aplicação dos recursos dos planos para 

2016, observando os princípios de segurança, rentabilidade, solvên-
cia, liquidez e transparência. A alocação proposta está alinhada com o 
cenário macroeconômico de curto, médio e longo prazo.

Nesta edição, destacamos a alocação de recursos e os limites 
por segmento de aplicação, além da taxa mínima atuarial ou os 
Índices de Referência, observado o regulamento de cada plano 
de benefícios.

Para ter acesso ao documento completo, entre no site da 
Valia (www.valia.com.br), clique em “Portal do Partici-
pante”, digite seu código de acesso e senha, vá até a 
seção “Gestão de Investimentos” e, depois, em “Política  
de Investimentos”. 

1. PLANO BD

[INVESTIMENTOS]

Política de Investimentos 
para 2016

+

Alocação 2016 - % RGRT

69,0%

0%

2,0%

5,0%

2,0%

91,0%

10,0%

7,0%

8,0%

6,0%

80,5%

91,0%
5,0%
5,0%

20,0%

FIDC e FICFIDC
CRI

Debêntures, notas promissórias 
e títulos de inst. financeira

10,0%

10,0%

5,0%

3,0%

7,0%
4,0%
0,0%
8,0%
0,0%

6,0%

1,0%

3,0%

5,0%

8,0%

3,5%

Títulos públicos federais

Cotas de fundos de índices (ações)
SPE

Ações em mercado e cotas de fundos em ações

Fundos de participação
Fundos imobiliários

Outros

Imóveis para aluguel e renda
Outros imóveis

Empréstimos a participantes e assistidos

Financiamento imobiliário

Empreendimentos imobiliários

Renda fixa

Renda 
variável

Investimentos
estruturados

Imóveis

Operações
com 

participantes

Segmentos % 
Mínimo

% 
Máximo % Alvo Carteiras Limite

Nota: RGRT = Recursos Garantidores 
de Reservas Técnicas.

* Títulos públicos federais:  
de 85% para 91%

* FIDC e FICFIDC: de 10% para 5%

* Ações em mercado e cotas  
de fundos em ações: de 30% para 10%

* Cotas de fundos de índices (ações):  
de 30% para 10%

* SPE: de 10% para 5%

* Fundos imobiliários: de 1% para 4%

* Empreendimentos imobiliários:  
de 5% para 0%

* Outros imóveis: de 1% para 0%

* Fundos offshore: de 5% para 0%

* BDRs: de 5% para 0%

Alterações em classe 
de ativos para 2016:
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Alocação 2016 - % RGRT

46,5%

0%

0%

0%

2,5%

93,0%

25,0%

2,0%

8,0%

5,0%

74,5%

93,0%
5,0%
5,0%

34,0%

FIDC e FICFIDC
CRI

Debêntures, notas promissórias 
e títulos de inst. financeira

25,0%

25,0%

5,0%

3,0%

2,0%
1,0%
8,0%
8,0%
8,0%

0,0%

5,0%

10,0%

1,0%

2,0%

4,0%

Títulos públicos federais

Cotas de fundos de índices (ações)
SPE

Ações em mercado e cotas de fundos em ações

Fundos de participação
Fundos imobiliários

Outros

Cotas de fundos de índice

BDRs

Empreendimentos imobiliários

Imóveis para aluguel e renda

FICs, FIAs e FIMs

Renda fixa

Renda 
variável

Investimentos
estruturados

Investimentos 
no exterior

4,0% 13,5%
0,5%
13,5%
1,0%

8,5% Empréstimos a participantes e assistidos

Financiamento imobiliário

Outros imóveis

Imóveis

Operações
com 

participantes

Segmentos % 
Mínimo

% 
Máximo % Alvo Carteiras Limite

Segmentos
Renda fixa
Renda variável
Investimentos estruturados
Imóveis
Operações com participantes
Plano de Benefício Definido

Taxa mínima atuarial
INPC + 5% a.a.
Ibovespa
INPC + 5,5% a.a.
INPC + 5,5% a.a.
INPC + 5,5% a.a.
INPC + 5% a.a.

Renda fixa
Renda variável
Investimentos estruturados
Investimentos no exterior
Imóveis
Operações com participantes
Plano Vale Mais Consolidado

42% CDI + 58% (IPC-Br + 5,5%)
Ibovespa
IPC-Br + 5,5% a.a.
MSCI World Index (em reais)
IPC-Br + 5,5% a.a.
IPC-Br + 5,5% a.a.
10% Ibovespa + 2% MSCI World Index + 31,5% CDI + 56,5% (IPC-Br + 5,5%)

Segmentos Índices de Referência

 Meta atuarial do BD:

Índice de Referência do Vale Mais:

2. VALE MAIS Alterações em classe 
de ativos para 2016:

* Títulos públicos federais: de 86% para 93%

* FIDC e FICFIDC: de 10% para 5%

* Debêntures, notas promissórias e títulos  
de inst. financeira: de 30% para 34%

* Ações em mercado e cotas de fundos  
em ações: de 35% para 25%

* Cotas de fundos de índices (ações): de 35% para 25%

* SPE: de 10% para 5%

* Fundos de participação: de 4% para 2%

* Fundos imobiliários: de 0,5% para 1%

* Empreendimentos imobiliários: de 4% para 0%

* Imóveis para aluguel e renda: de 6% para 5%

* Outros imóveis: de 1% para 0,5%

* Empréstimos a participantes e assistidos:  
de 14% para 13,5%

* BDRs: de 2% para 8%

* FICs, FIAs e FIMs (fundos offshore): de 3% para 8%
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3. VALIAPREV

Alocação 2016 - % RGRT

55,0%

0%

0%

5,0%

95,0%

30,0%

7,5%

15,0%

75,5%

95,2%
5,0%
5,0%

43,4%

FIDC e FICFIDC
CRI

Debêntures, notas promissórias 
e títulos de inst. financeira

30,0%

30,0%

7,5%

7,5%

7,5%
15,0%
1,0%

14,5%

0,0%

10,0%

Títulos públicos federais

Cotas de fundos de índices (ações)
FICs, FIAs e FIMs

Ações em mercado e cotas de fundos em ações

BDRs
Empréstimos a participantes e assistidos

Cotas de fundos de índice

Financiamento imobiliário

Renda fixa

Renda 
variável

Exterior

Operações com 
participantes

Segmentos % 
Mínimo

% 
Máximo

% 
Alvo Carteiras Limite

Alterações em classe 
de ativos para 2016:

* Titulos públicos federais: de 90% para 95,2%

* FIDC e FICFIDC: de 10% para 5%

* Debêntures, notas promissórias e títulos de inst. 
financeira: de 50% para 43,4%

* Ações em mercado e cotas de fundos em ações:  
de 34% para 30%

* Cotas de fundos de índices (ações): de 34% para 30%

* FICs, FIAs e FIMs: de 0% para 7,5%

* Cotas de fundos de índice: de  0% para 7,5%

* BDRs: de 0% para 7,5%

Renda fixa
Renda variável
Investimentos no exterior
Operações com participantes
Plano Valiaprev Consolidado

73% CDI + 27% (IPC-Br + 5,5%)
Ibovespa
MSCI World Index (em reais)
IPC-Br + 5,5%
14,5% Ibovespa + 55% CDI + 30,5% (IPC-Br + 5,5%)

Segmentos Índices de Referência

Índice de Referência do Valiaprev:

[INVESTIMENTOS]
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Meta atuarial do Cenibra:

4. CENIBRA

Alocação 2016 - % RGRT

100,0% 100,0% 100,0%

100,0%
5,0%

5,0%

30,0%

FIDC e FICFIDC
CRI

Debêntures, notas promissórias 
e títulos de inst. financeira

Títulos públicos federais

Renda fixa

Segmentos % 
Mínimo

% 
Máximo

% 
Alvo Carteiras Limite

Renda fixa
Plano Cenibra

IGP-M + 5,5% a.a.
IGP-M + 5,5% a.a.

Segmentos Taxa mínima atuarial

Índice de Referência do Vale Fertilizantes:

6. VALE FERTILIZANTES

Alocação 2016 - % RGRT

80,5%

0%

100,0%

19,5%

90,5%

98,0%
5,0%
5,0%

50,0%

FIDC e FICFIDC
CRI

Debêntures, notas promissórias 
e títulos de inst. financeira

19,5%

19,5%
9,5%

Títulos públicos federais

Cotas de fundos de índices (ações)
Ações em mercado e cotas de fundos em ações

Renda fixa

Renda 
variável

Segmentos % 
Mínimo

% 
Máximo

% 
Alvo Carteiras Limite

* FIDC e FICFIDC: de 10% para 5%

* Ações em mercado e cotas de fundos 
em ações: de 40% para 19,5%

* Cotas de fundos de índices (ações):  
de 35% para 19,5%

Alterações em classe 
de ativos para 2016:

Renda fixa
Renda variável
Plano Vale Fertilizantes

Segmentos Índices de Referência

Meta atuarial do Abono:
5. ABONO COMPLEMENTAÇÃO

Renda fixa
Abono 
Complementação

IGP-DI + 5,5% a.a.
IGP-DI + 5,5% a.a.

Segmentos Meta

Alocação 2016 - % RGRT

100,0% 100,0% 100,0%

100,0%
5,0%

5,0%

30,0%

FIDC e FICFIDC
CRI

Debêntures, notas promissórias 
e títulos de inst. financeira

Títulos públicos federais

Renda fixa

Segmentos % 
Mínimo

% 
Máximo

% 
Alvo Carteiras Limite
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Analistas de Comunicação: Aline Abreu (Mtb. 15490), Aline Braile e Paloma Cunha | Estagiária de Comunicação: Camila 
Carnevale | Conselho Editorial: Alessandra Lemelle, Maria Elisabete Silveira Teixeira, Liliane Monteiro, Milena Miranda, 
Juliana Maciel, Rodrigo Carvalho, Silvia Zagury e Gelson Felix.

Projeto gráfico: Invitro Comunicação | Diagramação: Invitro Comunicação | Produção editorial: Tempero Comunicação. 

Canais de atendimento: Disque Valia (0800 7020 162) | Ligações de celular ou do exterior (0xx 21 3184 9999) | 
Endereço para devolução: VALIA – Av. das Américas, 4.430 – 3º andar – salas 301 e 302 – Barra da Tijuca – Rio de 
Janeiro – RJ – CEP: 22640-102 | E-mail (fale.conosco.valia@vale.com) | Site Valia (www.valia.com.br).


