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Confira o Relatório 
Anual de 2019

Temos muito o que comemorar em 2019.
O Relatório Anual com os resultados dos 
planos de benefícios da Valia já está disponí-
vel em nosso site. Nele, encontramos o 
balanço patrimonial, um resumo da evolução 
dos investimentos, bem como as demonstra-
ções contábeis, o parecer atuarial de cada 

plano e muito mais. 

O fortalecimento da Valia pode ser notado pelo aumento da nossa rentabilidade consolidada 
que ficou em 2019 em 14,06% ante aos 11% de 2018.Os resultados expressivos acontecem 
em um ano que a economia apresentou uma modesta melhora, com inflação controlada e juros 
baixos. O que demonstra que a forma diferenciada com que olhamos para o mercado gerou frutos 
e são motivo de orgulho. 

Para conferir o relatório do seu plano, clique aqui. 

Educação Financeira e Previdenciária

https://www.valia.com.br/sobre-a-valia/relatorio-por-plano/


Investimentos

Alta volatilidade 

nos mercados.

E agora?

Estamos vivenciando um momento de 
mercado que poucas gerações tive-
ram a chance de presenciar. Ao longo 
de março tivemos nada menos que seis 

circuit-breakers, mecanismo de defesa instituído pela bolsa que interrompe os negócios ao serem 
atingidos determinados limites de baixa dos ativos. Com esse número, igualamos à grande crise 
financeira de 2008. 

O grande nível de incerteza provocado pelo COVID-19 faz com que os investidores saiam de 
posições mais arriscadas e migrem para ativos considerados seguros, como o dólar americano 
buscando o aumento do volume de recursos em caixa. Os ativos brasileiros sofrem relativamente mais 
nestes momentos por se tratar de uma economia de país emergente.

Com elevada frequência, neste tipo de cenário, os preços se descolam de seus fundamentos. Este 
processo é natural em momentos de crise, onde não há entendimento claro acerca do futuro. Há o 
agravante de a economia mundial vir de um longo ciclo de crescimento, sendo, no caso particu-
lar dos Estados Unidos, o mais longo da história. Adiciona-se à conta o patamar elevado dos preços 
dos ativos e o nível de alavancagem no mundo estar relativamente alto.

Você deve estar se perguntando: devo fazer alguma mudança 
nos meus investimentos na Valia?

A gestão de investimentos da Fundação é focada no longo prazo e, por isso, nossas carteiras 
estão preparadas para absorver impactos de curto prazo, sendo a diversificação dos 
segmentos e ativos a palavra-chave diante da dificuldade em acertar com precisão o futuro da 
economia e das empresas.

Para as obrigações do tipo Benefício Definido, possuímos uma parcela majoritária de títulos atrelados 
à inflação, que garante maior estabilidade dos retornos. No caso do plano de Benefício Definido, a 
Valia vem ao longo dos anos reduzindo a parcela de ativos de risco e a sua situação superavitária 
ímpar reduz os efeitos negativos sobre o plano.



Já nos perfis de investimentos, temos opções adequadas para cada nível de risco tolerado, variando de 
zero em renda variável até 40%, sendo o balanceamento destas carteiras feito de forma automática de 
acordo com a regra definida. Este é um grande atrativo do produto, pois é inerente recomprar ativos de 
risco quando eles declinam em preço e vende-los quando sobem, mantendo seu percentual de exposição 
estável ao longo do tempo.

Uma importante adição ao portfólio de produtos da Valia neste ano foram os Ciclos de Vida. Os ciclos 
possuem um nível maior de diversificação por contarem com a classe de investimentos no exterior, menos 
suscetíveis às oscilações da economia brasileira e expostos ao dólar, que é uma reserva de valor importan-
te em momentos de crise.

A Valia tem acompanhado o desdobrar dos eventos recentes e atuado na preservação de capital, além de 
permanecer em constante busca de oportunidades. Caso os impactos da crise se prolonguem no médio 
prazo, é natural que continuemos a observar oscilações bruscas nos preços, principalmente 
no segmento de ações. É esperado nos perfis de maior risco, como o MIX40 e o Ciclos de Vida mais 
longos, uma continuidade da volatilidade, pelo menos até o mercado ter mais clareza sobre qual 
será o desfecho da crise que se apresenta, sendo imprescindível não perder a visão de longo 
prazo nestes momentos.

Cabe ressaltar a importância da adequação do seu perfil de tolerância a riscos e horizonte de investimen-
tos, de forma a alinhar a expectativa de retorno ao nível de oscilação tolerado. Ter um planejamento 
financeiro bem traçado e ater-se a ele é de suma importância, pois no curto prazo a variabilidade de 
retornos pode ser elevada e, além disso, estar preparado e ver momentos de alta volatilidade 
como oportunidades é fundamental para o crescimento patrimonial de longo 
prazo.

Reforçamos a nossa missão de prover soluções previdenciárias fundamentadas em resultados sustentáveis, 
com segurança e excelência e, para isso, contamos com um time de especialistas para 
administrar nossos investimentos em diferentes cenários, inclusive os mais
adversos.



Prevaler

Desde o dia 20 de março, os participantes do 
Prevaler têm uma nova opção de pagamento 
da sua contribuição: o desconto diretamente no 
contracheque*. A nova forma de pagamento é 
prática, segura e vai facilitar o seu dia a dia. 

Ela segue nossa política pela busca constante de melhorias de nossas atividades aos participantes.

Se você ainda não é participante do Prevaler, esse é mais um motivo para fazer a sua adesão e a de 
quem você mais ama. Além de ser a melhor previdência do mercado, com a menor taxa de adminis-
tração, ele é um plano que realiza sonhos.

Para quem já é participante do Prevaler, veja como solicitar o 
desconto em folha

Para alterar a opção de pagamento de boleto para desconto em folha é fácil: basta que o titular do 
Prevaler acesse o Portal do Participante, vá na seção ‘Forma de Pagamento’ e escolha a opção 
‘Desconto em Folha’. 

Quer saber mais? Clique aqui e confira o passo a passo completo

*DISPONÍVEL PARA EMPREGADOS ATIVOS DAS EMPRESAS COM FOLHA DE
PAGAMENTO ADMINISTRADA PELO RH-VALE, APOSENTADOS E PENSIONISTAS 
DA VALIA.

Mais uma 
vantagem no 
Prevaler
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https://www.prevaler.com.br/wp-content/uploads/2020/03/PREVALER-Passo-a-Passo-Altera%C3%A7%C3%A3o-Forma-de-Pagamento.pdf

