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2018 foi um ano repleto de desafios e de muitas 
conquistas. Relembre com a gente nossos melhores 

momentos e projete o futuro que está chegando
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Mais um ano está chegando ao fim e, como em todo 
encerramento de ciclo, aproveitamos para olhar para 

trás e rever o caminho percorrido. Podemos dizer que, em 
2018, tivemos importantes novidades, aproveitando as fa-
cilidades da tecnologia para melhorar o atendimento aos 
nossos participantes. Alguns exemplos são: o novo Portal 
do Participante, mais prático e dinâmico, com diversos 
serviços, e um aplicativo que, entre outras funcionalidades, 
trouxe o contracheque para a palma da sua mão. O apli-
cativo receberá novidades constantemente, sempre visan-
do facilitar sua vida e atender às suas necessidades. Essas 
iniciativas vieram para melhorar o seu dia a dia e deixar 
você sempre conectado com a gente. 

Trouxemos novidades no Empréstimo Valia: o crédito pas-
sou a ser liberado em até três dias, quando contratado 
diretamente pelo Portal do Participante. Além disso, o 
empréstimo passou a ter prestações fixas para os novos 
contratos, facilitando o planejamento financeiro dos parti-
cipantes, com taxas decrescentes, de acordo com o prazo 
contratado – ou seja, quanto menor o prazo, menor a taxa.

No campo dos investimentos, foi mais um ano desafia-
dor, em que fortalecemos nossa governança e gestão 
de riscos. Mantivemos bons resultados de rentabilidade, 
atestando a solidez, seriedade e qualidade de nossa 
gestão e, consequentemente, a solvência e sustentabili-
dade dos planos que administramos.

Este ano, estivemos mais perto dos nossos participantes, em 
algumas cidades, com o evento Café com Valia – no qual 
fizemos uma prestação de contas mostrando os resultados 
da Fundação e falamos sobre os nossos projetos. Mais 
uma vez, estivemos na Semana Nacional de Educação 
Financeira (Semana ENEF) e adquirimos o Selo ENEF, um 
reconhecimento pelas iniciativas de educação financeira 
da Valia. 

Além disso, o ano de 2018 também foi marcado pela reno-
vação: os novos membros dos Conselhos Deliberativo e Fis-
cal tomaram posse em abril e seus mandatos vão até 2021.

Olhando para dentro da Fundação, conquistamos o selo 
Great Place To Work, que significa que pertencemos ao 
ranking de organizações excelentes para se trabalhar. É um 
reconhecimento muito importante, pois acreditamos ser fun-
damental ter uma equipe motivada e de alta qualidade para 
prestarmos os melhores serviços para nossos participantes.

Foi um ano de muita dedicação para estarmos cada vez 
mais próximos de você, com um trabalho transparente, 
sério e comprometido, porque sabemos do valor da sua 
confiança. O cenário econômico e financeiro para o pró-
ximo ano ainda é incerto, mas reafirmamos o compromisso 
de seguirmos juntos, trabalhando para que você tenha os 
melhores resultados. Vamos juntos para 2019! 

Boas festas e ótima leitura! 

Elisabete 
Teixeira,  
diretora de 
Seguridade 
da Valia

Tecnologia  
a seu serviço 

[PALAVRA DA VALIA]
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O          ano novo está batendo na porta e você já pode planejar o que vem por aí. Veja, abaixo,  
as datas de recebimento do seu benefício em 2019 e organize o orçamento do ano! 

Dia Dia

AValia lançou em seu site um novo vídeo de empréstimo. Nele 
você fica por dentro das condições para novos contratos e 

ainda esclarece conceitos como amortização e juros. Veja abaixo  
algumas condições.

- Ao contratar um empréstimo via Portal do Participante, o crédito 
será feito em sua conta em até três dias úteis.

- As prestações são fixas até o final do contrato. 

- Quanto menor for o prazo de contrato, menor será a taxa de 
juros do empréstimo.

Para entender melhor essas vantagens e avaliar se o emprésti-
mo é realmente necessário, veja o vídeo acessando a seção 
de educação financeira no site da Valia (www.valia.com.br).

Quer pegar um empréstimo?

jan/19 30

fev/19 27

mar/19 28

abr/19 29

mai/19 30

jun/19 27

jul/19 30

ago/19 29

set/19 27

out/19 30

nov/19 28

dez/19 20

Mês Mês

[CONHECIMENTO GERAL]

Calendário de benefícios 2019



Sempre atento às mudanças do mercado e às novas resoluções oficiais,  
o Conselho Deliberativo da Valia aprovou mudanças na Política de Investimentos 

2018 para se adequar às novas regulamentações do Banco Central. Por isso,  
atenção: os nomes de alguns segmentos e a classificação de alguns ativos  

precisaram ser modificados — a gente conta para você como ficaram a seguir.

Renda Fixa (todos os planos)

Os Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) foram re-
classificados do segmento de "Renda Fixa" para o segmen-
to "Imobiliário", porém deixaram de fazer parte da Política 
de Investimentos, pois, conforme a tabela a seguir mostra, 
o percentual de investimento passou de 5% para 0%. 

Renda Variável (planos Benefício Definido, Vale Mais, 
Valiaprev e Vale Fertilizantes)

Nesse caso, houve a exclusão da alocação em Socieda-
de de Propósito Específico (SPE) e outros ativos de renda 
variável. Além disso, os BDRs (certificados negociados na 
Bolsa de Valores do Brasil que representam ações lista-
das no exterior) níveis II e III, que antes eram classificados 
como “Exterior”, passaram a ser reconhecidos pela Reso-
lução nº 4.661 como "Renda Variável". 

Estruturado (plano Benefício Definido e subplano Vale 
Mais Benefício Proporcional)

O nome do segmento, que antes era “Investimentos Estru-
turados”, sofreu alteração e agora passa a ser somente 

“Estruturado”. Os Fundos de Investimentos Imobiliários 
(FII), que até então pertenciam a este segmento, agora 
passam a ser do segmento "Imobiliário". 

Imobiliário (plano Benefício Definido e subplano Vale 
Mais Benefício Proporcional)

O segmento, que levava o nome de “Imóveis”, agora 
passa a ser chamado de “Imobiliário”. Além disso, foi ve-
dada a alocação em imóveis diretos – no entanto, ainda 
é possível manter a carteira atual durante 12 anos com 
aumento do limite legal. Isso significa que não se podem 
realizar novas compras, mas é permitido manter o inves-
timento já existente.

Exterior (subplano Vale Mais Benefício Proporcional)

Nesse caso, a alteração de nomenclatura ocorreu de  
“Investimentos no Exterior” para “Exterior”. Além disso, tam-
bém ocorreu alteração da alocação de BDRs níveis II e III, 
que pertenciam a este segmento, para "Renda Variável".

Confira, na tabela a seguir, as mudanças nos percentuais 
dos planos impactados por essas reclassificações.

[INVESTIMENTOS ]
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*1 Retirado o limite de 20% para notas promissórias na renda fixa.

*2 Ajustado o nome das carteiras do segmento de renda variável de “Ações em Mercado e Cotas de Fundos 
de Ações” para “Ações e Fundos de Investimento em Ações”, e de “Cotas de Fundos de Índices (Ações)” para 
“Fundos de Índice Referenciados em Ações (ETF)”.

*3 No subplano Vale Mais Benefício Proporcional, houve alteração da estratégia do segmento "Exterior", 
com a exclusão do foco principal em gestão ativa.

Ficou com dúvidas? Fale com a gente pelos nossos canais de atendimento!

5REVISTA VALIA 



UM ANO PARA 
RECORDAR  
E CELEBRAR!
A cada vez que o fim de ano 
se aproxima, sempre e bom fazer 
um balanco lembrando de tudo 
o que foi realizado. A seguir, a 
gente mostra para voce o que 
de mais importante aconteceu 
aqui na Fundacao em 2018. 

'

'

'

>

s

[DESTAQUE]

- Lançamento do novo Portal do Participante

- Palestras sobre uso consciente do superávit

- Empréstimo disponível no Portal do Participante, com crédito em 
conta em até três dias após contratação
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JANEIRO  
FEVEREIRO 

 MARÇO



- Novos membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal tomam posse

- Novidade no Empréstimo Valia: prestações fixas durante todo o contrato e 
taxas de juros que variam de acordo com o prazo contratado para paga-
mento – dessa maneira, quanto menor o prazo de contrato, menor a taxa 
de juros fixada 

- Valia participa mais uma vez da Semana ENEF (Estratégia Nacional de 
Educação Financeira)

- Participação no seminário sobre Políticas de Investimentos 2018

- Café com Valia – encontro com aposentados em várias cidades

- Início de rodada de encontros com patrocinadores promovida  
pela área de Arrecadação 

- Lançamento do App Valia Previdência

- Feliz Natal!

- Boleto de contribuição esporádica no Portal do Participante

- Valia entra para o GPTW – Great Place to Work  
(excelente lugar para se trabalhar)

- Lançamento do concurso “Tô On-line no Portal”

- Lançamento da planilha de orçamento doméstico

- Valia conquista Selo ENEF
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VALIA AGORA NA  
PALMA DA SUA MÃO
Os serviços do dia a dia estão cada vez mais próximos das 
pessoas, evitando filas e procedimentos burocráticos e 
melhorando, assim, a vida de quem precisa deles. Prova disso 
é que, cada vez mais, os usuários de smartphones aderem a 
aplicativos para fazer quase tudo: pedir comida, reservar hotéis, 
comprar remédios e até mesmo se lembrar de tomar água.

Pensando em tudo isso, lançamos o App Valia Previdência, o aplicativo da Valia, 
criado inicialmente para te dar mais autonomia para visualização do seu contracheque, 
regime de tributação e dados cadastrais.

“A primeira fase do app já conta com as funcionalidades mais requisitadas da Valia, então 
o usuário pode acessar e atualizar seus dados cadastrais, por exemplo, além de ter a pos-
sibilidade de visualizar seus contracheques”, explica José Certo, analista de TI. 

As novidades não param por aí! O aplicativo estará em constante atualização, levando até 
você todas as facilidades de serviços. “Trata-se de um projeto vivo, que vai ser sempre melho-
rado para atender às demandas de nossos participantes”, conclui José.

QUER TESTAR?

Ficou curioso e já está coçando a mão para baixar? O app – que é gratuito – 
está disponível na Apple Store (para usuários de iPhone e iPad) e também na 
Play Store (para quem usa dispositivos Android). Aí, é só acessar por meio do 
seu smartphone, instalar, preencher com seus dados e usar à vontade. 

Vai ou não vai facilitar a sua vida? Não perca tempo! Acesse, baixe e aproveite! 

[TECNOVALIA]
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Queremos estar sempre perto de você, e nada 
melhor do que um café para acompanhar um 

bom bate-papo! A segunda rodada, em dezembro, 
do Café com Valia, evento que aproxima ainda 
mais a Valia de seus aposentados e pensionistas, 
esclarece as dúvidas mais frequentes, além de prestar 
contas sobre a forma como investimos seus recursos, 
buscando sempre bons rendimentos.

A nova rodada aconteceu no início de dezembro em 
Itabira, interior de Minas Gerais, e acontecerá no Rio 
de Janeiro no dia 18 de dezembro. Além de prestar 
contas, o encontro promove uma apresentação 
bem divertida com a comediante Concessa e um 
delicioso coffee break. 

Para você que não teve a oportunidade de participar 
do evento, disponibilizamos o vídeo da comediante, 
que, de forma bem-humorada, traz alguns alertas sobre 
a importância de uma boa administração do dinheiro. 
Ele está disponível no site da Valia (www.valia.com.br) 
na seção "Educação Financeira/Vídeos".

Estar perto de você é uma de nossas  

principais metas

Participantes sanam suas dúvidas diretamente 

com a direção da Valia

CAFÉ E  
BATE-PAPO

[BOM SABER]
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[QUADRINHOS]
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