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Investimentos

O Monitor de 
Investimentos está 
de cara nova

A Valia está sempre em busca de oferecer 
as melhores ferramentas para que seus 
participantes tenham cada vez mais autono-
mia e se mantenham informados sobre seus 
investimentos de forma prática.

Pensando nisso e após ouvir as melhorias indicadas por nossos participantes reformulamos o 
Monitor de Investimentos que você recebe mensalmente em seu e-mail junto com o Valia News.

Nesse novo formato, você encontra:

• O resultado do seu perfil e também a rentabilidade dos outros perfis existentes no seu plano. 

• Gráficos simples e com um design mais limpo. 

• Resultados por segmento e por perfil com o seu respectivo índice de referência

• Análise dos resultados mensal, anual e de 10 anos. 

• Resumo do cenário econômico nacional e internacional

Uma das principais melhorias está na apresentação dos gráficos. Por isso, eles passam a estar 
organizados em formato de tabelas possibilitando uma melhor visualização dos dados. Assim, 
você encontra as informações sobre rentabilidade com muito mais facilidade e pode conhecer o 
resultado de todos os perfis do seu plano para decidir se sua opção de investimento atual está 
de acordo com os seus objetivos ou não.



A escolha da opção de investimento precisa levar em consideração, principalmente, as 
características de cada participante, como: tempo que falta para se aposentar, nível de 
aversão ao risco e os objetivos de aposentadoria. O histórico de rentabilidade não garan-
te, nem indica, retornos futuros.

O formato do novo monitor também mudou. Agora ele está disponível em modelo de apresen-
tação, tornando mais fácil a leitura e podendo ser salvo quando quiser. O acesso também será 
feito pelo nosso site (www.valia.com.br) na seção Investimentos. A partir de agora, você também 
poderá acessar o histórico dos resultados.

Gostou? Fizemos todas essas mudanças para garantir a você cada vez mais autonomia a analisar 
seus investimentos. Como todo mês, você receberá o Monitor de Investimentos em seu e-mail, mas 
caso queira ver com antecedência, basta clicar aqui para visualizar.

https://www.valia.com.br/investimentos/monitor-de-investimentos/


Valia Institucional

Preencha a 
Declaração 
de Pessoa 
Politicamente 
Exposta

Todos os participantes (ativos e assistidos) precisam preencher a Declaração de Pessoa Politi-
camente Exposta disponível no Portal do Participante, sendo uma obrigatoriedade criada pelo 
governo brasileiro.

Mas o que é Pessoa Politicamente Exposta?

É a pessoa que desempenha ou tenha desempenhado, nos últimos cinco anos, no Brasil ou no 
estrangeiro, cargo, emprego ou função pública relevante, assim como seus familiares (parentes na 
linha direta até o segundo grau, cônjuge, companheiro(a), enteado(a)) e pessoas de seu relacio-
namento próximo), conforme detalhado no Art. 15º da Instrução Normativa PREVIC Nº 34, de 28 
de outubro de 2020.

Como preencher a Declaração de Pessoa Politicamente Exposta?

Acesse o Portal do Participante, na seção “Serviços para Você” e clique em “Declaração de Pes-
soa Politicamente Exposta”. Depois de ler o que diz a legislação, clique em uma das opções que 
melhor se enquadre na sua situação. Ao final, sua opção será registrada automaticamente.

Importante destacar que mesmo quem já preencheu a declaração no momento da inscrição ao 
plano precisa atualizar a condição novamente.

https://portal.valia.com.br/
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O Relatório Anual 
2020 já está 
disponível

Os relatórios anuais são as publicações 
que demonstram e buscam dar transparên-
cia aos resultados dos planos, à situação 
patrimonial, à avaliação dos auditores 

independentes, dentre outros assuntos. Esse documento é um instrumento para aproximar o 
participante da gestão da entidade, assim como difundir a transparência da organização.

Este ano, será possível conferir as rentabilidades comentadas dos perfis de investimento, o que 
facilita o entendimento dos resultados.

A fim de facilitar o entendimento dos participantes, o Relatório Anual de Informações (RAI), é 
elaborado em formato PDF separado por plano de benefícios e disponibilizado no site na 
área aberta.

Para conferir o relatório do seu plano, clique aqui.  
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