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Assim como no ano passado, 2016 apresenta um 
cenário de grandes desafios. A instabilidade polí-

t ica e econômica do Brasil mostra que, mais do que 
nunca, é preciso estar preparado para as oscilações 
que possam surgir e, assim, garantir que a crise te-
nha o menor impacto possível na vida de cada um. 

Consciente de seu papel orientador e demonstrando o 
compromisso com a segurança de seus participantes, a 
Valia vem investindo na elaboração e aplicação de Trilhas 
Educacionais, ou seja, ações que apoiem seus públicos na 
construção de um planejamento bem-sucedido para o seu 
futuro, por meio da disseminação de conhecimentos sobre 
Finanças e Previdência. 

Ao longo de 2015, trabalhamos no desenvolvimento dessas 
ações, levando em conta as responsabilidades e os diferen-
tes papéis de cada um de seus públicos-alvo na busca de 
seus objetivos. Com as Trilhas já formatadas, sua aplica-
ção, em caráter experimental, foi iniciada. Os aposentados 
e pensionistas já vêm conferindo dicas para garantir um 
bom equilíbrio financeiro e conhecer detalhes de seu benefí-

Preparar-se 
para os desafios 
é o primeiro passo 
para vencê-los

cio na Valia, regras e cenário do mercado de previdência, 
por meio de eventos com o tema “Educação Financeira e 
Previdenciária” e “Entendendo o resultado da Valia”, com 
palestras e esclarecimentos sobre o plano. Além disso, 
temos diversos vídeos de Educação Financeira, como o 
do Nino e da Nina, que estão disponíveis em nosso site  
(www.valia.com.br), na seção de mesmo nome. A realiza-
ção dessas iniciativas só deve aumentar durante o ano. 

Com uma gestão séria, compartilhada e comprometida, a 
Fundação comprova que é possível estar cada vez mais bem 
preparada para os desafios do futuro e continuar crescendo, 
mesmo perante as dificuldades econômicas do país. E, para 
isso, segue espalhando sua cultura previdenciária e reforçan-
do a divulgação de dicas e orientações para que os partici-
pantes possam buscar um bom equilíbrio financeiro e utilizar, 
da melhor forma, seu benefício de previdência na Valia.

Estar pronto para o amanhã faz parte do nosso presente. E é 
isso o que também desejamos a todos os nossos públicos. Que 
venham os desafios e, com eles, a demonstração do nosso 
bom preparo para enfrentá-los e a capacidade de superá-los. 



disque Valia:  
entenda como 
funciona o atendimento 
para terceiros
Você sabe como é feito o atendimento para terceiros pelo 

Disque Valia? Caso precise que outra pessoa obtenha infor-
mações para você por telefone, mesmo que ela tenha seu có-
digo e senha, serão passados apenas dados genéricos, como 
endereço de agências, telefones úteis, entre outros. 

Por exemplo: se você precisar que seu filho ligue para o Disque 
Valia e solicite o seu contracheque ou até um empréstimo, será 
necessário que você venha ao telefone e responda a algumas 
perguntas de identificação que o atendente irá fazer. 

Essa ação busca manter a segurança das suas informações 
junto à Valia. Em caso de dúvidas, entre em contato com nos-
sos canais de atendimento. 

Fique atento ao  
horário de atendimento  
durante as Olimpíadas 
no Rio
Em função dos Jogos Olímpicos, a Prefeitura do Rio de Janeiro de-

cretou quatro feriados municipais ao longo do mês de agosto: 4, 
5, 18 e 22. Nessas datas, portanto, não haverá atendimento por 
telefone (Disque Valia) nem presencial na cidade do Rio de Janeiro. O 
atendimento por e-mail (fale.conosco.valia@vale.com) e o presencial 
de outras localidades funcionará normalmente nesses dias.

Mantenha os seus 
dados cadastrais 
sempre atualizados
Com um cadastro completo, poderemos aprimorar 

cada vez mais nosso relacionamento e mantê-lo 
sempre atualizado sobre novidades em relação aos 
nossos serviços e canais de atendimento. Informan-
do seu e-mail, você também garante o recebimento 
da sua revista com mais agilidade, além de reduzir 
o uso de papel, contribuindo para a preservação do 
meio ambiente. Para atualizar dados como endere-
ço, te le fone e e -mai l ,  l igue para o Disque Val ia 
(0800 7020 162 ou 0XX 21 3184 9999, de celu-
lar ou do exterior), tendo em mãos seu código de aces-
so e senha, ou vá a uma de nossas agências e postos.

agosto é o mês da 
antecipação do 13º
Como nos anos anteriores, a antecipação de 50% 

do abono anual referente ao 13º para os apo-
sentados e pensionistas dos planos BD, Vale Mais e 
Valiaprev será feita no mês de agosto. O pagamento 
da segunda metade acontece na folha de novembro. 

Relatório 
institucional  
já está no ar
O Relatório Ins t i tucional da Val ia já está disponí -

vel para todos os par t icipantes no si te da Fun-
dação, em www.valia.com.br, na seção “Investimentos 
- Relatório Institucional”. O documento apresenta os prin-
cipais resultados e números da Valia de 2015. 

[CONHECIMENTO GERAL]
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Palestra com o tema “Educação Financeira 
e Previdenciária - Formação de supe-
rávit em Planos de Benefício Definido”

o que é: palestras sobre educação financeira e 
previdenciária, divididas em dois módulos, que 
abriram espaço para esclarecimentos de dúvidas 
sobre o superávit do plano BD com a diretora de 
Seguridade, Elisabete Teixeira.

Nº de ações de março/15 a junho/16: 
2 apresentações. 

Nº de participantes neste período:  
50 pessoas.

Em breve divulgaremos novas ações. Fique atento 
aos nossos canais de comunicação e ao site da Valia  
(www.valia.com.br). Não fique fora dessa!

Há pouco mais de um ano, a Valia criou a área de 
Educação, com atuação direcionada para a promo-

ção da cultura previdenciária, reforçando o compromisso 
com a disseminação desse conhecimento, a importância 
de uma previdência complementar e a necessidade de se 
manter uma boa saúde financeira. Para isso, a Fundação 
iniciou um trabalho de elaboração de ações educacionais 
voltadas para os participantes.

Para a iniciativa, foram definidos sete diferentes públicos-alvo 
da Valia. São eles: participantes ativos; patrocinadores; apo-
sentados e pensionistas; comunidade e famílias; agentes 
externos que se relacionam com a Fundação; conselheiros 
da Valia; e empregados da Fundação. A partir dessa de-
finição, foram estabelecidas as chamadas Trilhas Educa-
cionais, com competências específicas para que todos os 
públicos possam aprimorar seu entendimento sobre Finan-
ças e Previdência e consigam administrar suas finanças de 
forma bem-sucedida.

Para os aposentados e pensionistas, palestras marcaram o 
início das ações junto a esse público.

91%  
de aprovação na 
pesquisa realizada 
após os eventos
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ações educacionais 
a favor da educação 
previdenciária



[VALOR VALIA]

Confira abaixo uma história que 
mostra o quanto um planejamento 
financeiro responsável pode 
contribuir para o seu futuro.

Bom exemplo 
é para se 
compartilhar

Seu Nelson Araújo da Luz trabalhou na Vale por 
22 anos. Ingressou como auxiliar de topógrafo, 

mas seu sonho mesmo era o de se tornar um em-
pregado efetivo da empresa. Algum tempo depois, 
esse sonho se tornou realidade e ele foi contratado 
como técnico de operação de mina, fazendo parte 
do grupo de pioneiros da Vale em Carajás.

“Tenho muito orgulho de ter meu nome gravado em 
placas como a do Cineteatro do Núcleo Urbano 
de Carajás. Com isso, mostro para meus netos a 
importância de construir uma boa reputação.”

Com esforço e dedicação, conseguiu, através do 
seu trabalho, sustentar sua esposa e cinco filhos. 
Hoje, com 63 anos, Seu Nelson conta que, gra-
ças à previdência da Valia e sua disciplina em fa-
zer as contribuições, tem uma aposentadoria mais 
tranquila, pois a renda “extra” é fundamental para 
a realização dos seus projetos.

Seu maior prazer atualmente é ficar em sua cháca-
ra, onde cuida de galinhas, árvores frutíferas (man-
ga, cupuaçu, caju, goiaba e acerola) e peixes. 

“Sou grato a Deus por tudo que conquistei, pois 
foi com o auxílio dele que tive forças para vencer 
todos os obstáculos até hoje. Mas uma coisa que 
eu faria, com toda sinceridade, seria ter dedicado 
mais atenção a minha previdência complementar. 
Hoje já está bom, mas poderia estar muito melhor.”

Conte-nos a sua história! 
Você acabou de ver a história de um aposentado. 
Agora, queremos ouvir a sua. Envie um e-mail para a 
Valia (comunicacao.valia@vale.com) contando um 
pouco de sua trajetória de vida e nos dizendo 
de que forma seu planejamento financeiro, feito 
antes de se aposentar, foi importante para esta 
nova fase. De que maneira a previdência da 
Valia contribuiu para a construção do seu futuro? 
Por que foi importante? 

Sua história poderá ser selecionada e divulgada 
em alguma edição futura da revista, no site, 
ou ainda fazer parte de um vídeo. A sua 
experiência pode fazer toda a diferença para 
as próximas gerações. 

Participe!

Seu Nelson na chácara em que cria galinhas e peixes
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Veja as alterações das
Políticas de Investimentos 2016

Na última reunião do Conselho Deliberativo, realizada 
no dia 16 de junho de 2016, foram aprovadas novas 

alterações na Política de Investimentos Plurianual da Valia – 
Foco 2016. Entre elas, destacamos as reduções nos percen-
tuais mínimos do segmento de Operações com Participantes 
(empréstimos) dos subplanos Vitalício e Risco dos planos 
Vale Mais (de 5% para 4%) e Valiaprev (de 5% para 2%). As 
alterações aprovadas são necessárias para adequarmos a 
gestão ao comportamento da carteira de empréstimos, que 
tem apresentado ritmo inferior ao seu histórico. 

Outra alteração aprovada pelo Conselho Deliberativo diz 
respeito ao aumento nos limites máximos de alocação em 

alterações nas alocações  
por segmentos para 2016:

Renda Fixa
Máximo: de 93,00% para 93,50%
operações com Participantes 
Mínimo: de 4,00% para 3,50%

alterações em classe de  
ativos para 2016:

títulos Públicos Federais: 
de 93,00% para 93,50%
Debêntures, Notas Promissórias  
e títulos de Inst. Financeira: 
de 33,00% para 34,00%

segmentos

Renda Fixa

Renda Variável

Estruturados

Exterior

Imóveis

Operações com  
Participantes

Carteiras

Títulos Públicos Federais
FIDC e FICFIDC

CRI
Debêntures, Notas Promissórias e 

Títulos de Inst. Financeira

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

SPE
Outros

Fundo de Participações
Fundos Imobiliários
FICs, FIAs e FIMs

Cotas de fundos de índice
BDRs

Empreendimentos Imobiliários
Imóveis para Aluguel e Renda

Outros Imóveis
Empréstimos a participantes e assistidos

Financiamento imobiliário

% Mínimo

47,5%

0,0%

0,0%

0,0%

2,5%

3,5%

% Máximo

93,5%

24,0%

2,0%

8,0%

5,0%

13,5%

% alvo

75,0%

9,5%

1,0%

2,0%

4,0%

8,5%

limite

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

34,0%

24,0%
24,0%
5,0%
3,0%
2,0%
1,0%
8,0%
8,0%
8,0%
0,0%
5,0%
0,5%

13,5%
1,0%

PlaNo ValE MaIs - aloCaÇÃo 2016  - % RgRt

Debêntures, Notas Promissórias e Títulos de Instituições 
Financeiras do Plano de Gestão Administrativa (PGA) e 
dos subplanos programados. Essa mudança visa otimizar 
a gestão do caixa, permitindo, no segmento de Renda 
Fixa, alocação maior em títulos bancários de alta liquidez. 

Destacamos as alterações na alocação de recursos e os li-
mites por segmento dos planos Vale Mais, Valiaprev e PGA.

Para ter acesso ao documento completo, entre no site da 
Valia (www.valia.com.br), vá até a seção de “Investimen-
tos”, clique em “Rentabilidade e Investimentos” e acesse 
a Política de Investimentos, que irá redirecioná-lo para o 
Portal do Participante, com login e senha.

segmentos

Renda Fixa

Operações com  
Participantes

Carteiras

Títulos Públicos Federais
FIDC e FICFIDC

CRI
Debêntures, Notas Promissórias e 

Títulos de Inst. Financeira

Empréstimos a participantes e assistidos
Financiamento imobiliário

% Mínimo

85,0%

4,0%

% Máximo

96,0%

15,0%

% alvo

94,0%

6,0%

limite

96,0%
5,0%
5,0%

20,0%

15,0%
1,0%

suBPlaNo ValE MaIs RENDa - VItalÍCIo - aloCaÇÃo 2016  - % RgRt
alterações nas alocações  
por segmentos para 2016:

Renda Fixa
Máximo: de 95,00% para 96,00%
operações com Participantes 
Mínimo: de 5,00% para 4,00%

alterações em classe de  
ativos para 2016:

títulos Públicos Federais: 
de 95,00% para 96,0%
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segmentos

Renda Fixa

Operações com  
Participantes

Carteiras

Títulos Públicos Federais
FIDC e FICFIDC

CRI
Debêntures, Notas Promissórias e 

Títulos de Inst. Financeira

Empréstimos a participantes e assistidos
Financiamento imobiliário

% Mínimo

85,0%

4,0%

% Máximo

96,0%

15,0%

% alvo

94,0%

6,0%

limite

96,0%
5,0%
5,0%

20,0%

15,0%
1,0%

suBPlaNo ValE MaIs RIsCo - aloCaÇÃo 2016  - % RgRt alterações nas alocações  
por segmentos para 2016:

Renda Fixa
Máximo: de 95,00% para 96,00%
operações com Participantes 
Mínimo: de 5,00% para 4,00%

alterações em classe de  
ativos para 2016:

títulos Públicos Federais: 
de 95,00% para 96,0%

segmentos

Renda Fixa

Renda Variável

Exterior

Operações com  
Participantes

Carteiras

Títulos Públicos Federais
FIDC e FICFIDC

CRI
Debêntures, Notas Promissórias e 

Títulos de Inst. Financeira

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

FICs, FIAs e FIMs
Cotas de fundos de índice

BDRs
Empréstimos a participantes e assistidos

Financiamento imobiliário

% Mínimo

50,0%

0,0%

0,0%

4,0%

% Máximo

96,0%

28,0%

7,0%

15,0%

% alvo

77,0%

13,5%

0,0%

9,5%

limite

96,0%
5,0%
5,0%

43,5%

28,0%
28,0%
7,0%
7,0%
7,0%

15,0%
1,0%

PlaNo ValIaPREV - aloCaÇÃo 2016  - % RgRt alterações nas alocações  
por segmentos para 2016:

Renda Fixa
Máximo: de 95,00% para 96,00%
operações com Participantes 
Mínimo: de 4,50% para 4,00%

alterações em classe de  
ativos para 2016:

títulos Públicos Federais: 
de 95,00% para 96,00%
Debêntures, Notas Promissórias  
e títulos de Inst. Financeira: 
de 42,00% para 43,50%

segmentos

Renda Fixa

Operações com  
Participantes

Carteiras

Títulos Públicos Federais
FIDC e FICFIDC

CRI
Debêntures, Notas Promissórias e 

Títulos de Inst. Financeira

Empréstimos a participantes e assistidos
Financiamento imobiliário

% Mínimo

85,0%

2,0%

% Máximo

98,0%

15,0%

% alvo

94,0%

6,0%

limite

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

20,0%

15,0%
1,0%

suBPlaNo ValIaPREV RENDa - VItalÍCIo - aloCaÇÃo 2016  - % RgRt alterações nas alocações  
por segmentos para 2016:

Renda Fixa
Máximo: de 95,00% para 98,00%
operações com Participantes 
Mínimo: de 5,00% para 2,00%

alterações em classe de  
ativos para 2016:

títulos Públicos Federais: 
de 95,00% para 98,0%

segmentos

Renda Fixa

Operações com  
Participantes

Carteiras

Títulos Públicos Federais
FIDC e FICFIDC

CRI
Debêntures, Notas Promissórias e 

Títulos de Inst. Financeira

Empréstimos a participantes e assistidos
Financiamento imobiliário

% Mínimo

85,0%

0,0%

% Máximo

100,0%

15,0%

% alvo

100,0%

0,0%

limite

100,0%
5,0%
5,0%

50,0%

15,0%
1,0%

suBPlaNo ValIaPREV RENDa - PRogRaMaDo - aloCaÇÃo 2016  - % RgRt

alterações em classe de  
ativos para 2016:

Debêntures, Notas Promissórias  
e títulos de Inst. Financeira: 
de 20,00% para 50,00%

segmentos

Renda Fixa

Operações com  
Participantes

Carteiras

Títulos Públicos Federais
FIDC e FICFIDC

CRI
Debêntures, Notas Promissórias e 

Títulos de Inst. Financeira

Empréstimos a participantes e assistidos
Financiamento imobiliário

% Mínimo

85,0%

0,0%

% Máximo

100,0%

15,0%

% alvo

100,0%

0,0%

limite

100,0%
5,0%
5,0%

50,0%

15,0%
1,0%

suBPlaNo ValE MaIs RENDa - PRogRaMaDo - aloCaÇÃo 2016  - % RgRt

alterações em classe de  
ativos para 2016:

Debêntures, Notas Promissórias  
e títulos de Inst. Financeira: 
de 20,00% para 50,00%

[BOM SABER]
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segmentos

Renda Fixa

Operações com  
Participantes

Carteiras

Títulos Públicos Federais
FIDC e FICFIDC

CRI
Debêntures, Notas Promissórias e 

Títulos de Inst. Financeira

Empréstimos a participantes e assistidos
Financiamento imobiliário

% Mínimo

85,0%

2,0%

% Máximo

98,0%

15,0%

% alvo

94,0%

6,0%

limite

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

20,0%

15,0%
1,0%

suBPlaNo ValIaPREV RIsCo - aloCaÇÃo 2016  - % RgRt alterações nas alocações  
por segmentos para 2016:

Renda Fixa
Máximo: de 95,00% para 98,00%
operações com Participantes 
Mínimo: de 5,00% para 2,00%

alterações em classe de  
ativos para 2016:

títulos Públicos Federais: 
de 95,00% para 98,0%

segmentos

Renda Fixa

Carteiras

Títulos Públicos Federais
FIDC e FICFIDC

CRI
Debêntures, Notas Promissórias e 

Títulos de Inst. Financeira

% Mínimo

100,0%

% Máximo

100,0%

% alvo

100,0%

limite

100,0%
5,0%
5,0%

50,0%

Pga - aloCaÇÃo 2016  - % RgRt alterações em classe de  
ativos para 2016:

Debêntures, Notas Promissórias  
e títulos de Inst. Financeira: 
de 20,00% para 50,00%

[BOM SABER]
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Mudança nos regulamentos  
dos planos Vale Mais e Valiaprev 
Desde o dia 3 de junho, quem optou pelo formato de recebimento de benefício por percentual sobre o Saldo 
de Conta poderá definir valores entre 0,1% e 3,0%, com variação de 0,1%, e não mais de 0,5%, como era 
anteriormente. Essa alteração poderá ser solicitada, como de costume, no mês de outubro, e passará a valer 
no primeiro dia útil de janeiro de 2017.

Essa modificação visa atender às solicitações dos participantes, o que contribui para mantermos o compro-
misso de uma gestão de recursos saudável, que nos permita continuar colhendo bons resultados.

Para acessar o regulamento na íntegra, acesse o site da Valia (www.valia.com.br), na 
seção “Planos e serviços”, e clique no seu plano.

A Valia apresentou, no dia 16 de junho, por deter-
minação do Conselho, uma análise técnica re-

ferente ao pedido feito pela Aposvale de antecipar 
o superávit do plano de Benefício Definido (BD) por 
meio de pagamentos de abonos. A análise demons-
trou que o saldo total existente para a distribuição 
de superávit tinha previsão de duração de aproxima-
damente mais 31 meses, a partir de dezembro de 
2015 – prazo que poderá ainda variar para mais 
ou para menos, de acordo com fatores futuros, como 
rentabilidade dos investimentos, variação do passi-
vo, entre outros. 

A fim de reduzir o risco de interrupção do pagamen-
to do superávit mensal, o Conselho decidiu manter o 
pagamento no formato atual, ou seja, a distribuição 
mensal dos 25% líquidos de contribuição aos aposen-
tados e pensionistas do plano BD. Portanto, não há 
previsão de pagamento de abonos em 2016. Confira 
em nosso site (www.valia.com.br) o folder e o vídeo 
explicativo sobre o tema, na página inicial. 

A Valia, juntamente com o Conselho Deliberativo, rea-
firma seu compromisso de trabalhar permanentemente 
pela manutenção do pagamento mensal de superávit 
(25% do benefício líquido de contribuição) pelo maior 
tempo possível aos participantes assistidos.

distribuição mensal 
do superávit aos 
aposentados terá 
formato atual mantido

[FINANÇAS E PREVIDÊNCIA]
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[CAÇA PALAVRAS]

Educação Financeira e Previdenciária Valia

O caça palavras também pode ser feito pelo site da Valia.
Acesse www.valia.com.br e clique em “Caça palavras”, na seção “Jogos Online”.

COMPROMISSO CRESCIMENTO DESAFIOS
EQUILÍBRIO FINANçAS FUTURO
INVESTIMENTO PLANEJAMENTO PREVIDÊNCIA
SEGURANçA TRANSPARÊNCIA RESPONSÁVEL

T + + + A F + + + + + P I + D 
+ R + + U I + + + + L + N + E 
+ + A T + + C + + A + O V + S 
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