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Bom Saber

Concurso
“Tô On-line no Portal”
As novas funcionalidades do Portal do Participante vieram 
para agilizar sua rotina e trazer para as suas mãos soluções 
que antes você só conseguia ter ligando para o Disque Valia 
ou indo presencialmente a uma agência de atendimento. 

Pensando nisso, criamos o Concurso Valia: “Tô On-line no 
Portal”. Participar é tão fácil quanto navegar na plataforma. 

Vamos ao passo a passo: 

1. Tire um print dos seus dados na seção “Meus Dados”. É importante que eles estejam atualizados.

2. Escreva uma frase criativa sobre o que você conheceu do Portal do Participante. 

3. Envie a imagem do cadastro atualizado e a frase até o dia 14 de setembro para o e-mail
comunicacao.valia@vale.com com o título “Concurso Valia”.

Uma comissão avaliará as frases recebidas e a mais criativa ganhará um notebook e ainda será destaque 
no próprio Portal. Importante: é preciso encaminhar a imagem do seu cadastro e a frase criativapara con-
correr ao prêmio. Se um dos itens não for entregue, o participante estará automaticamente desclassifi cado. 

Não perca essa chance de levar para casa um notebook novinho. Navegue pelo Portal (www.valia.com.br) 
e conheça tudo o que ele tem a oferecer para facilitar sua vida. Temos certeza de que você vai se surpre-
ender com as soluções disponíveis lá.

Mais uma novidade
do Portal

Você já pode gerar boleto de esporádica
pelo Portal do Participante. É simples e rápido.
Acesse www.valia.com.br. 



Educação

Em que fase você está?
Você conquista moedas, encara alguns desafios e fica mais 
experiente a cada fase: já parou para pensar em como a vida 
financeira pode parecer um jogo de videogame? Então, fique 
esperto e anote os macetes que a gente te dá com os conteú-
dos disponíveis no nosso site.

Fase 1: start
Que tal começar literalmente como um personagem de 
videogame? Relembrando os clássicos, o “Aventura Valia” 
desafia o jogador a coletar moedas enquanto ultrapassa 
obstáculos e completa um mapa com diferentes níveis de di-

ficuldade. A cada etapa você entende como pequenos passos o ajudam a chegar à recompensa e ainda 
testa os seus limites.

Outro jogo interessante é o “Dieta do Leão”. Com ele, você aprende como alimentar o leão e evitar uma 
mordida muito grande no seu Imposto de Renda. Na prática, descobre qual é o valor ideal da sua con-
tribuição para o seu plano de previdência para aproveitar ao máximo o benefício fiscal. E, se acha que 
caça-palavras e jogo da forca são bons passatempos, aproveite e aumente o seu vocabulário financeiro 
com os nossos!

Fase 2: turbo
Chegou a hora de entender melhor as regras. Além dos jogos, você encontra vídeos com explicações 
simples sobre os principais assuntos do seu plano: benefício fiscal, cálculo de contribuição, educação 
financeira, empréstimos, Simulador de Benefícios e uma série de outros temas. No último lançamento, 
a Diretoria foi para a frente da câmera compartilhar os principais resultados, desafios e conquistas do 
ano passado. Confira!

Fase 3: expert
Para entrar de cabeça no assunto e concluir a missão com sucesso, os cursos on-line são ótimas 
opções. O “Multiplique seu Dinheiro com a Previdência da Valia” e o “Planos de Previdência da Valia” 
explicam tudo sobre o cenário da previdência. E o grande atalho é o curso de Educação Financeira, 
dividido em quatro módulos rápidos:

 1 - Conheça as armadilhas do consumo;
 2 - Planeje sonhos de curto, médio e longo prazo;
 3 - Aprenda a criar uma planilha financeira;
 4 - Entenda conceitos e impactos dos juros em empréstimos e investimentos.

Macyano Soares, mecânico especializado da Salobo Metais, é prova de que as dicas dão certo. 
“Achei bacana demais! O curso de Educação Financeira abriu muito a minha mente para cortar os 
gastos desnecessários e sempre fazer um planejamento. Eu vejo muita gente que não tem controle 
do dinheiro e pode aproveitar essa ajuda para crescer e organizar a vida”, comenta.

Extra: no nosso site, você também encontra uma planilha de orçamento financeiro prontinha para orga-
nizar receitas, investimentos e despesas de maneira fácil e prática. É só baixar e começar a usar!

Ainda falta muito para alcançar o prêmio? Não esqueça que o caminho é feito de fase em fase. 
Acesse o nosso site na seção “Educação Financeira” e comece a sua jornada!



Investimentos

Cenário econômico 
em junho

Assim como fizemos na última edição do Valia News, des-
tacamos este mês as principais causas que impactaram 
os resultados dos investimentos.

No mercado financeiro, o mês de junho foi dividido em 
dois períodos bem diferentes. A primeira quinzena foi uma 
continuação do difícil mês de maio, com resultados ruins 
na renda fixa e na renda variável. A segunda quinzena, 
por outro lado, registrou resultados positivos, mostrando 

que os investidores voltaram a olhar os fundamentos dos ativos e que os preços se acomodaram 
em um novo patamar. 

No início do ano, como os agentes estavam confiantes com o novo governo e havia muitas notícias 
positivas, as projeções apontavam para uma forte retomada econômica e consequente crescimento 
do país já este ano. Com isso, a percepção de risco ficou menor e os investidores ficaram mais segu-
ros, impactando positivamente a Bolsa de Valores e os títulos públicos. Entretanto, a partir de maio, 
as notícias começaram a ficar negativas, com a greve dos caminhoneiros, as pesquisas eleitorais e o 
cenário internacional. Com esses eventos, o mercado deixou de projetar um cenário mais positivo e 
esse aumento da percepção de risco, com maior incerteza sobre o futuro da economia, derrubou todos 
os mercados entre o início de maio e a primeira quinzena de junho. A Bolsa caiu quase 20% e a taxa de 
juros subiu até 50%, dependendo do vencimento, refletindo a maior percepção de risco por parte dos 
investidores. 

Na segunda quinzena, após a forte queda registrada, os investidores saíram do movimento de pâni-
co, com fortes vendas de ativos, e voltaram a analisar os fundamentos de cada papel. Dessa forma, a 
queda foi interrompida e, após os investidores passarem a considerar que existiam boas oportunidades 
de compra, o mercado voltou a subir. No consolidado do mês, como a queda inicial foi mais forte do que 
a recuperação subsequente, a Bolsa de Valores teve uma queda de 5,20%, e o resultado anual, até 
então positivo, passou para -4,8%. Já os juros das NTN-B subiram, provocando a queda dos preços dos 
papéis do governo federal.

No cenário macroeconômico, seguindo a maior percepção de risco sobre o futuro do país, as projeções 
para o crescimento e outras variáveis, como inflação, continuam piorando. O impacto da greve dos 
caminhoneiros foi negativo para diversos setores da economia e isto se refletiu nos números divulga-
dos em junho. O IBC-Br de maio, indicador utilizado como estimativa mensal do PIB, registrou queda 
de 3,3% – e isso fez caírem as projeções de crescimento da economia para o final do ano. A inflação 
foi outro indicador que sofreu com a greve dos caminhoneiros. O IPCA de junho apresentou inflação de 
1,26%, acumulando alta de 4,40% no ano. As incertezas com relação às eleições também estão afetan-
do negativamente o desempenho da economia. Adicionalmente, o cenário internacional também está 
contrário com a perspectiva de menor liquidez nos próximos anos, e o dólar vem se apreciando global-
mente, o que também representa riscos para nossos indicadores.


