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Fundos 
Multimercados: 
novo segmento 
nos investimentos 
da Valia
A perspectiva de que a economia conviverá 

com juros mais baixos vem incentivando os fundos de previdência a diversificarem seus investimen-
tos em busca de uma maior rentabilidade das suas carteiras.  Diante disso, recentemente, a Valia 
passou a investir em Fundos Multimercados dentro dos Perfis de Investimentos FIX, Mix 20, Mix 35 
e Mix 40. 

Os Fundos Multimercados são uma eficiente opção de investimento alternativa à renda fixa tradicio-
nal, agregando retorno acima de títulos públicos no longo prazo com menor oscilação. 

Estes Fundos Multimercados investem em diferentes estratégias nos mercados de renda fixa, 
moedas, ações e commodities, alterando suas alocações conforme o cenário macroeconômico 
brasileiro e internacional.

A seleção destes fundos foi realizada após criteriosa avaliação quantitativa e qualitativa, permitindo 
acesso aos melhores fundos do mercado, alguns deles abertos apenas a aplicações de investidores 
institucionais como a Valia.
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Finanças e Previdência

Perfis de 
Investimento: 
conheça as 
opções oferecidas 
pela Valia

Os perfis de investimento foram criados pensando na melhor forma de investir seu dinheiro na 
Valia, sempre olhando para o longo prazo e adotando o risco adequado para cada tipo de investi-
mento. 

Atualmente oferecemos quatro perfis: DI, FIX, Mix 20 e Mix 40. 

Conheça a característica de cada um:

Lançado este ano, o perfil DI é a opção de investimento mais conservadora da Valia, ou seja, 
100% dos recursos são alocados em renda fixa com o diferencial de que os investimentos são 
indexados ao CDI (Certificado de Depósito Interbancário). Dessa forma, a carteira de investi-
mento tende a oscilar menos ao longo do tempo, porém possui menor expectativa de retorno – 
se comparado aos demais perfis oferecidos pela Valia. 

• DI

É considerado um perfil conservador, embora menos que o DI. Ele investe 100% em renda fixa, 
operações com participantes, que são os empréstimos oferecidos pela Valia e o novo segmento 
de fundos multimercados. Nesta opção, os investimentos são indexados a índices de preço e a 
títulos do CDI. Por isso, a rentabilidade pode oscilar mais que o perfil DI, podendo inclusive ter 
rentabilidade negativa. 

• FIX

É considerado um perfil moderado, onde 80% de sua carteira é investido em Renda Fixa,  
operações com participantes e fundos multimercados e 20% em renda variável. É um perfil que 
pode apresentar maior oscilação se comparado ao DI e ao FIX.

É considerado um perfil agressivo, pois 40% dos seus recursos são aplicados em renda variá-
vel. Sendo assim, quanto mais se investe em ações, maior o risco de oscilações. Nesse perfil, 
60% é investido em renda fixa, operações com participantes e fundos multimercados. 

• MIX 20

• MIX 40

Acompanhar a rentabilidade dos perfis, através do Portal ou do Monitor de Investimento enviado 
por e-mail é sempre importante, no entanto, não se deve considerar o resultado passado para 

escolha de um perfil, pois rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Para 
saber qual o Perfil de Investimentos mais adequado para você, é importante que leve em 
consideração quanto tempo falta para se aposentar e a sua tolerância às oscilações do merca-
do financeiro. No nosso site, na seção Perfis de Investimento, temos uma ferramenta para te 
ajudar a saber qual é o seu perfil de investidor. Clique aqui e confira 
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por e-mail é sempre importante, no entanto, não se deve considerar o resultado passado para 

Tecnovalia

Você já ouviu falar na Lia, no App Valia 
Previdência e no Portal do Participante? 
Então, esses são os canais digitais da Valia 
criados para levar mais praticidade, agilida-
de e autonomia para os nossos participantes.

Conheça um pouco mais de cada um deles e se conecte.

 
 

Vantagens dos 
Canais Digitais 
da Valia 

É uma plataforma completamente personalizada contendo tudo que você precisa para adminis-
trar seu plano de previdência. Pesquisas revelam que canais de atendimento como esse já 
alcançam 87% dos usuários, por desejarem esse tipo de oferta. 

No Portal do Participante, você confere o seu extrato com o histórico das suas contribuições 
individuais e da sua empresa, pode alterar o seu percentual de contribuição e perfil de investi-
mento,  acompanha a rentabilidade mensal e histórica do seu plano, pode contratar e acompa-
nhar empréstimos e muito mais! 

Caso deseje alterar seu perfil de investimento é muito simples: acesse o App Valia Previdência 
(baixe na Apple Store ou no Google Play) ou o Portal do Participante e escolha a sua nova 
opção. A Lia também pode te ajudar nisso. Converse com ela :)

A alteração pode ser feita a qualquer momento durante o ano e sua efetivação ocorre até o 
mês seguinte ao da alteração, conforme cronograma disponível em nosso site. Após realizar 
uma alteração, uma nova mudança só é possível após 12 meses. 

Como altero meu perfil?

escolha de um perfil, pois rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Para 
saber qual o Perfil de Investimentos mais adequado para você, é importante que leve em 
consideração quanto tempo falta para se aposentar e a sua tolerância às oscilações do merca-
do financeiro. No nosso site, na seção Perfis de Investimento, temos uma ferramenta para te 
ajudar a saber qual é o seu perfil de investidor. Clique aqui e confira 

A Lia é a nossa assistente virtual, pronta para te atender 24h por dia, 7 dias por semana.
Para conversar com a Lia, basta acessar o site Valia (www.valia.com.br). Ela está em contínuo 
aprendizado, portanto, quanto mais interagir com ela, mais ela aprende. Experimente!

LIA

PORTAL DO PARTICIPANTE



O smartphones fazem parte da rotina do brasileiro, chegando a um patamar de tempo de uso 
de 4h48 minutos por dia. Pensando nisso, você tem agora a Valia na palma da mão. Lançado 
em 2018, o App Valia Previdência traz funcionalidades ideais para facilitar o acesso ao seu 
plano a qualquer hora e em qualquer lugar.

Até porque, mais de 70% dos brasileiros não saem de casa sem o celular. O aplicativo está 
constantemente sendo atualizado para atender todas necessidades, por isso, é importante 
verificar se você está sempre utilizando a última versão. Assim, fica bem mais fácil consultar sua 
previdência também. A última novidade no app é o acompanhamento de contrato de emprésti-
mo, podendo também quitar e amortizar o seu contrato. Muito bom, né?

Que tal acessar nossos canais para experimentar tudo 
na prática? Aproveite!!

Ele está disponível na Apple Store e na Play Store com o nome Valia Previdência. E então, já 
baixou para conferir?

Como você viu, os canais digitais da Valia vieram para facilitar o acesso ao seu plano de previdên-
cia. Dessa maneira, você não perde mais tempo em filas ou esperando para ser atendido. Na era da 
tecnologia, é importante nos mantermos por dentro das novidades para fazer o melhor possível por 
você e pelo seu futuro! 

O Portal está disponível a qualquer hora e é super fácil de acessar: basta entrar no nosso site e 
clicar em Portal do Participante. 

APLICATIVO VALIA PREVIDÊNCIA
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