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A chamada Governança Corporativa, conceito que passou a ser muito conheci-
do no Brasil a partir das privatizações das empresas estatais de 1990, nada 

mais é que um sistema de monitoramento, gerenciamento e controle das ativida-
des, que visa a alinhar os interesses de sócios, diretoria, conselhos, órgãos fiscali-
zadores e demais partes. Nas Entidades Fechadas de Previdência Complementar 
como a Valia, a figura central desta conciliação de interesses é o participante, ou 
seja, aquele a quem se destinam os recursos da poupança guardada ao longo dos 
anos de trabalho, para ser aproveitada quando chegar a aposentadoria. 

A Valia implantou e vem aperfeiçoando de forma permanente um robusto sistema 
de governança, em que todos os princípios, tais como equidade, responsabilidade, 
transparência e prestação de contas (accountability), estão presentes e são estritamente 
observados. Os órgãos de administração superior e fiscalização, como os Conselhos 
Deliberativo e Fiscal, contam com representantes de todos os envolvidos, além dos Co-
mitês de Investimentos e Financeiro, compostos por técnicos da mais alta qualidade e 
que garantem uma visão abrangente nas análises e recomendações dos investimentos 
a serem realizados. Uma diretoria experiente, de grande competência, assistida por 
uma equipe de empregados, também experiente e inovadora, tem garantido resulta-
dos sustentáveis de longo prazo, que, ao fim, é o objetivo principal do participante.

Assim, no dia 15 de março, o Conselho Deliberativo aprovou os resultados apresenta-
dos no fechamento do Balanço 2016, analisado por auditoria externa e independen-
te, com parecer sem ressalvas e aprovado pelo Conselho Fiscal. Da mesma forma, o 
Parecer Atuarial de 2016, emitido por atuário também independente, demonstrou que 
todos os planos administrados pela Valia têm, a exemplo dos anos anteriores, os patri-
mônios maiores que os compromissos, ou seja, apresentam superávit. Isso proporciona 
tranquilidade, segurança e boas perspectivas de futuro aos participantes.

Os bons resultados de 2016, que podem ser vistos nesta edição, vieram confirmar mais uma 
vez uma trajetória positiva, reflexo da política de investimentos na busca de resultados susten-
táveis no longo prazo, em linha com os objetivos de um plano de previdência.

Para garantir a transparência, a Valia publica no seu site demonstrativos mensais, 
a rentabilidade e composição das carteiras de seus planos e subplanos, a política 
de investimentos de cada plano e outras informações para que o participante tenha 
acesso a tudo que achar relevante. Da mesma maneira, oferece vários canais de 
atendimento com profissionais qualificados e preparados para ajudar os participan-
tes a entender os resultados e fazer escolhas com relação ao seu futuro.

Os Relatórios Anuais de 2016 de cada plano de benefícios também estão disponíveis no 
site (www.valia.com.br). Além de detalharem os números da Valia, apresentam análises de 
cenários macroeconômicos nacional e internacional, incluem o parecer dos Conselhos De-
liberativo e Fiscal, comentam sobre a estrutura de governança da Fundação e muito mais.

Aproveitem a leitura!

Governança e 
resultados sólidos

Eustáquio Coelho lott – presidente do Conselho Deliberativo

[PALAVRA DA VALIA]
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Avaliação atuarial
Éum estudo que avalia os recursos necessários para a Fundação cumprir seu compromisso 

com os participantes e garantir o equilíbrio do plano de benefícios. Para o cálculo, são 
utilizadas informações técnicas, como dados estatísticos e possíveis cenários econômicos.

Dúvidas? É só ligar 
Estamos prontos para ouvir você! Se tiver alguma dúvida, 

solicitação ou sugestão, pode ligar gratuitamente para o 
Disque Valia. O atendimento funciona de segunda a sexta, 
das 8h às 19h, pelo 0800 7020 162 ou ramal 162. Para fa-
zer ligações do celular ou exterior, disque (21) 3184 9999.

Confira o Relatório anual da Valia 
Os resultados da Valia de 2016 já podem ser conferidos no Relatório Anual, disponível no site da 

Fundação. O documento inclui informações orçamentárias, demonstrações contábeis, parecer atua-
rial, política e resultados de investimentos, além de estatísticas sobre os participantes. Para acessar, é só 
ir até o portal, clicar em “Planos e Serviços”, selecionar o seu plano de benefícios e, depois, “Relatório 
Anual”. Não fique por fora desse balanço! Se tiver dúvidas, procure os nossos canais de atendimento.

Quer renegociar suas dívidas com a Valia?
Desde janeiro deste ano, os participantes assistidos podem renegociar os empréstimos feitos com a Valia. A prática, cha-

mada de novação do contrato de mútuo, estava suspensa conforme as regras de concessão de empréstimos da Fun-
dação, mas voltou a ser realizada. Para mais informações, é só entrar em contato com os nossos canais de atendimento.

Entenda a decisão do STJ sobre os “Ganhos Reais”
O STJ, em decisão histórica e unânime, em julgamento realizado em 22/03/2017, consolida a tese de que não se 

aplicam “Ganhos Reais” nos reajustes dos benefícios da previdência complementar. De acordo com a Segunda 
Seção, não é possível a concessão de qualquer reajuste desse tipo, sob pena de desequilíbrio atuarial do plano. 
Entenderam os ministros, ainda, que a interpretação do contrato previdenciário não pode ser extensiva nesse sentido, 
dando provimento ao Recurso Especial da Valia (REsp n° 1.564.07/MG), de modo a declarar os pedidos do autor 
improcedentes. Essa decisão segue o entendimento já consolidado do Tribunal Superior do Trabalho e plenamente 
aplicado no Superior Tribunal de Justiça. Além disso, é de grande importância não só para a Valia, mas também para 
todo o Sistema de Previdência Complementar, uma vez que ratifica a autonomia do contrato civil-previdenciário e as 
decisões administrativas tomadas pela Fundação em zelo ao patrimônio de seus planos de benefícios e participantes.

[CONHECIMENTO GERAL]
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Última chance  
de declarar o Imposto de Renda
Já preencheu e encaminhou a sua declaração de Im-
posto de Renda 2017, referente ao ano-base 2016, 

para a Receita Federal? Não esqueça que, este ano, 
o prazo se encerra em 28 de abril. Desde fevereiro, 
a Valia tem enviado o demonstrativo de rendimentos, 
pelos Correios, aos seus participantes. Quem ainda 
não teve acesso deve solicitar uma segunda via pelos 
canais de atendimento, agências e postos da Funda-
ção. Outra forma de obter o documento é baixá-lo no 
Portal do Participante (www.valia.com.br).

É importante estar atento: a declaração de Imposto de 
Renda deve ser enviada por todos aqueles que rece-
beram rendimentos tributáveis em 2016 superiores a 
R$ 28.559,70, ou tiveram rendimentos isentos, não 
tributáveis ou tributados na fonte superiores a R$ 40 mil. 
A multa mínima para os que fizerem a declaração 
após a data-limite é de R$ 165,74 e pode chegar a 
20% do imposto devido.

O download do programa da Receita Federal 
para preenchimento e envio está disponível no site  
http://idg.receita.fazenda.gov.br. Existe também a 

possibilidade de fazer a declaração usando um apli-
cativo gratuito, em seu celular ou tablet, que funciona 
nos sistemas Android e iOS (iPhone) e encontra-se nas 
respectivas lojas virtuais.

Não perca tempo!

[BOM SABER]
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Entenda como foi a reunião

No último dia 15 de março, ocorreu a reunião do Conselho Deliberativo, na sede da Valia, no Rio de 
Janeiro. Nessa data, foi aprovada por unanimidade a proposta da Diretoria da Fundação que prevê o 

pagamento de abono no valor total de 3,3 benefícios líquidos de contribuição na folha de março de 2017.

Conforme estabelecido no regulamento do plano de Benefício Definido (BD), fica mantido o pagamento mensal 
dos 25% do benefício líquido de contribuição, a partir do Fundo de Distribuição de Superávit 3. Lembramos 
que esse pagamento mensal não tem caráter permanente e só ocorrerá enquanto houver recursos no respectivo 
Fundo de Distribuição de Superávit 3.

Na reunião do Conselho Deliberativo da Valia, entre outros temas, foi apresentado o 
relatório contendo as demonstrações contábeis de 2016 do plano de Benefício Definido 
(BD). Conforme demonstrado, o valor apurado foi superior ao necessário para manter a 
previsão de pagamento mensal dos 25% do benefício líquido de contribuição pelo prazo 
de 60 meses. Sendo assim, o Conselho decidiu por unanimidade pela quitação do Fundo 
de Distribuição de Superávit 2012 e pelo pagamento de abono referente ao Fundo de 
Distribuição de Superávit 3, totalizando 3,3 benefícios líquidos de contribuição.

É necessário ressaltar que a destinação de superávit do plano BD ocorre de forma ininter-
rupta desde 2007, o que evidencia nosso compromisso com a integridade e sustentabi-
lidade do patrimônio de nossos participantes. Outro ponto importante é que a projeção 
do pagamento mensal dos 25% de superávit pelo prazo de 60 meses não garante o 
pagamento por este período, pois é somente uma previsão que leva em conta vários 
fatores, entre eles a rentabilidade futura dos investimentos. Caso a realidade venha a ser 
diferente do projetado, o período de pagamento pode ser alterado para mais ou para 
menos, podendo até mesmo se extinguir, caso o saldo se esgote.

Nós continuaremos a manter todos os participantes informados a respeito.

Acesse o site da Valia (www.valia.com.br) e veja o vídeo explicativo sobre essa decisão.

Conselho deliberativo  
decide sobre a destinação  
do superávit 

[GESTãO RESPONSáVEL]
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Resultado dos investimentos  
da Valia em 2016

+
a seguir, você confere a rentabilidade consolidada de 2016 da Valia. a rentabilidade 
mensal 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$ 11,419 bilhões. O plano acumulou, até agosto de 
2016, um retorno de 12,3%, contra uma meta atuarial medida pelo INPC + 5% a.a. de 11,91%. Essa diferen-

ça positiva de rentabilidade se deve, principalmente, ao forte resultado do segmento de renda variável. Além disso, 
os segmentos de renda fixa e operações com participantes ficaram acima da meta no ano.

Segmentos

Renda fixa
Renda variável
Inv. estruturados
Imóveis
Operações com participantes

Total de investimentos

R$ mil

8.966.243 
558.436 
506.867 
976.301 
411.377 

 11.419.223

Rent. mês

1,00%
-1,75%
- 0,03%
- 2,93%
5,31%

0,60%

Rent. ano

13,80%
29,14%
 - 0,73%

1,08%
16,51%

12,30%

4,9%

4,4%

8,5%
3,6%

78,5%

Renda fixa
Renda variável

Op. com participantes

Inv. estruturados
Imóveis

Composição da carteira

16,26%

Renda 
fixa

Renda
variável

Imóveis Operações 
com 

participantes

Consolidado

19,86%
18,17% 18,13% 17,34%

Rentabilidade média nos últimos 16 anos

Meta
atuarial

IbovespaCDI

13,12% 13,66%

8,96%

Superávit

Plano: BD - dez/2016

Patrimônio (ativo total)

Reserva matemática
Reserva de contingência
Reserva para revisão do plano
Outros compromissos do plano
Fundo de Distribuição de Superávit - 2012
Fundo de Distribuição de Superávit - 3

R$ mil

11.709.660,6

7.895.500,1
1.578.310,5

53.496,3
1.316.957,4

59.778,7
805.617,6

[INVESTIMENTOS]
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Plano Vale Mais – Subplano Renda – Programado 

O subplano Vale Mais Renda – Programado acumulou uma 
rentabilidade de 14,71%, ficando acima do seu índice 
de referência, medido pelo IPC-Br + 5,5%, que acumula  
retorno de 12,02% no período.

Plano Vale Mais – Subplano Benefício Proporcional (BP) 

O total dos ativos de investimento do subplano Vale Mais Benefício Proporcional é de R$ 2,127 bilhões.  
O subplano acumulou, até dezembro de 2016, um retorno de 11,44%, contra uma meta atuarial medida pelo  
IPC-Br + 5,5% a.a. de 12,02%. Essa diferença de rentabilidade se deve principalmente ao segmento de imóveis, 
que passa por um ciclo de baixa no mercado, e ao segmento de investimentos no exterior, que sofreu com a varia-
ção cambial. No longo prazo, o retorno no subplano se mantém acima da meta atuarial.

Segmentos

Renda fixa
Renda variável
Investimentos estruturados
Investimentos no exterior
Imóveis
Operações com participantes

Total de investimentos

R$ mil 

1.595.472 
146.519 

58.357 
37.742 

230.664 
59.004 

 2.127.758 

Rent. mês

0,83%
-1,68%
0,05%
-2,22%
-2,66%
5,75%

0,35%

Rent. ano

13,76%
29,93%

4,32%
-16,10%

0,97%
16,51%

11,44%

14,71%

VM Renda - Programado

12,02%
Retorno do perfil

Índice de referência

6,9%

2,7%

1,8%

2,8%10,8%

75%

Renda fixa
Renda variável

Inv. no exterior
Inv. estruturados

Op. com participantes
Imóveis

Composição da carteira

Renda 
fixa

Renda
variável

Imóveis Operações 
com 

participantes

Consolidado

Rentabilidade média dos últimos 16 anos

16,05%
19,46%

16,74% 17,30% 16,61%

CDIMeta 
atuarial

12,76%

8,96%

13,66%

Ibovespa

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 migrados no ano 2000, 
do plano de Benefício Definido para o plano Vale Mais.

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.

[INVESTIMENTOS]
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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 e é usado para pagamento da renda de aposentadoria por 
prazo certo ou percentual, com perfil de investimento único (Mix 20).

Plano Valiaprev – Subplano Renda – Programado

O subplano Valiaprev Renda – Programado acumulou uma rentabili-
dade de 14,76%, ficando acima do seu índice de referência, medido 
pelo IPC-Br + 5,5%, que acumula retorno de 12,02% no período.

Plano Vale Fertilizantes – Subplano Renda 

O total dos ativos de investimento do subplano Vale Fertilizantes Renda é de R$ 50,386 milhões. O subplano acu-
mulou um retorno, até dezembro, de 16,21%, diante de um índice de referência com rentabilidade de 16,67% 
no período. Essa diferença negativa se deve, principalmente, ao resultado da parcela alocada em Fundos de 
Valor. Em momentos de forte alta, é esperado que esse tipo de gestão apresente retorno inferior àquele apresen-
tado por índice de bolsa. Porém, no longo prazo, o retorno da renda variável se mantém acima do Ibovespa.

Plano Cenibra

O total dos ativos de investimento do plano Cenibra é de R$ 29,499 milhões. O plano acumulou, até dezem-
bro de 2016, um retorno de 14,17%, contra uma meta atuarial no período, medida pelo IGP-M + 5,5% a.a., 
de 13,07%.

[INVESTIMENTOS]

14,76%

VP Renda - Programado

12,02%

Retorno do perfil Índice de referência

14,47%

Renda
fixa

Renda
variável

Consolidado
Renda

Índice de
referência

CDI

29,69%

16,21% 16,67%
14%

Ibovespa

38,93%

14,17%
13,07%

Renda fixa IGP-M + 5,5% a.a.
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Sabe aquele sonho de construir um patrimônio, erguer a própria casa e, de quebra, ajudar toda a família? 
esses eram os planos do Rui Genésio de Mello. Os primeiros passos dele na Vale foram dados em 1977, 
quando estagiou na oficina de reparação de locomotivas da companhia em Cariacica (ES). Três anos de-
pois, já formado, foi trabalhar na unidade de tubarão (eS), e não perdeu a chance de virar participante da 
Valia ainda na admissão. Por lá, ele chegou até o cargo de supervisor-geral de Manutenção. 

Paralelamente, ele tocava a vida pessoal e, no fun-
do, ainda pulsava o desejo de construir algo. “Em 

1987, antes do nascimento da minha primeira filha, 
adquiri um terreno no bairro Jardim Camburi, onde 
planejava fazer uma casa duplex, em estilo colonial”, 
relembra. Com os anos passando, os planos de Rui 
mudaram, e ele resolveu montar um pequeno pré-
dio, combinando lojas comerciais nos dois primeiros 
andares e a parte residencial nos dois últimos. Mas 
como tirar esse sonho do papel?

Segundo Rui, a Valia foi fundamental nessa conquista. 
“Iniciei a construção do prédio e, utilizando os salários 
e benefícios recebidos da Vale, e complementando 
com empréstimos da Fundação e de outra instituição 
financeira, fui dando forma ao meu sonho”, afirma.

Vontade e disciplina  
para construir sonhos

Em 2001, ano em que houve redução do qua-
dro de empregados por conta da privatização 
da companhia, Rui saiu da Vale. “Novamente, 
em um momento difícil, a Valia me ajudou, pois 
consegui usar o benefício da aposentadoria pro-
porcional, apesar de, na época, não estar apo-
sentado oficialmente. E também já podia contar 
com o aluguel das lojas, que tinham ficado pron-
tas”, conta.

Porém, a história de Rui com a Valia não acaba 
por aí. Ele seguiu carreira em outras empresas, 
mas manteve o relacionamento com a Entidade. 
Em 2011, se aposentou definitivamente e conti-
nuou usando os benefícios e empréstimos da Fun-
dação para concluir o prédio. “Hoje, além das 
duas lojas que alugo nos andares inferiores, te-
nho um belo apartamento, no qual moram minha 
filha, meu genro e minha netinha”, comemora. E 
conclui: “Até hoje, a Valia é meu porto seguro. 
Se a coisa apertar, sei a quem recorrer”.

Rui: construir patrimônio para a família era 
seu grande sonho

[VALOR VALIA]
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Evento reúne  
participantes na aposvale 

Uma parceria da Valia com a Aposvale levou, em março, para a sede 
da associação, no Rio de Janeiro, um evento sobre Educação Finan-

ceira, que reuniu cerca de 50 aposentados associados e lhes permitiu 
trocar experiências e aprender mais sobre o tema.

A programação contou com a peça teatral O Drama da Família Gastão 
e um bate-papo com o gestor da Escola de Educação Financeira da Rio-
previdência, Carlos Batalha. Em seguida, houve um quiz (jogo de per-
guntas e respostas) sobre as apresentações e aqueles que participaram 
ganharam o livro Momentos de Sabedoria Financeira, do especialista 
em finanças pessoais Altemir Farinhas.

Jorge Figueiredo, aposentado da Vale há 21 anos, foi ao evento com a 
esposa, Margareth Maria, e levou para casa o que aprendeu. “Achei 
muito interessante. Vimos o que acontece quando as pessoas não têm 
controle e como é importante poupar”, diz. Sua esposa concorda: “Cla-
ro que já pensamos no futuro, mas é sempre bom aprender”. 

Para Bárbara Ferraz, da área de Educação e Comunicação, essa é uma 
maneira de contribuir com o bem-estar financeiro dos assistidos. “Como 
gerir o orçamento familiar, dicas práticas de economia doméstica e aler-
tas sobre as armadilhas do comércio são temas importantes em qualquer 
estágio da vida”, afirma.

Com palestra e peça teatral, ação trou-
xe lições para cuidar do próprio bolso
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