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Como a 
transformação 
digital tem nos 
ajudado a enfrentar 
os desafios de 2020
O fenômeno da transformação digital traz 
inúmeras vantagens competitivas para as 

empresas – desde o aumento de seu desempenho à maior conexão com seu público alvo.

Nos últimos anos, a Valia tem investido nessa tendência para inovar e trazer ainda mais valor a suas 
iniciativas. Essa postura fez a diferença, principalmente, no momento de enfrentar os desafios 
trazidos pela pandemia da COVID-19.

Saiba mais sobre essas inovações!

Robôs estão entre as principais inovações implementadas
em 2020

O uso de robôs e outras tecnologias automatizadas está se tornando, pouco a pouco, tendência 
entre as empresas do país. Segundo a Associação Brasileira de Automação-GS1 Brasil, o nível de 
automação empregado no nosso mercado cresceu 4% em um ano. 

Em 2020, a Valia implementou robôs – isto é, ferramentas de automatização em alguns de seus 
processos, como:

      Resgate do saldo acumulado;

      Rebalanceamento de Perfil de Investimentos, ou seja, revisão da composição de aplicações na 
      carteira de investimentos;

      Geração de avisos de empréstimos. 
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•

•

Inovação

https://exame.com/negocios/releases/nivel-de-automacao-no-brasil-cresce-4/
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Dessa forma, os participantes passaram a desfrutar de serviços mais ágeis e eficientes no dia a dia.

COVID-19: estrutura tecnológica permitiu rápida adaptação 
ao home office

Desde o último ano, a Valia investe na renovação de sua arquitetura tecnológica – isto é, na 
estrutura digital de sua operação. Isso permitiu que, em apenas 1 dia, seus colaboradores
estivessem trabalhando 100% em home office – uma das principais medidas de prevenção
durante a pandemia.

As mudanças também permitiram que o time de Call Center permanecesse em casa nesse período. 
Além disso, a Gerência de Benefícios implementou o envio de SMS para informar aos novos 
assistidos sobre a concessão de seus benefícios. A medida substituiu mais de 250 cartas enviadas 
mensalmente, reduzindo esforços e aumentando a satisfação dos clientes.

Com apoio da tecnologia, nenhum atendimento ou serviço deixou de ser prestado aos participantes, 
que ficaram a par de todos esses movimentos pelas redes sociais e canais de comunicação. 

Comunidade de Inovação manteve seu calendário de 
atividades

Em 2019, a Valia reuniu um grupo de empregados e criou a Comunidade de Inovação para pensar 
em ideias que pudessem melhorar os processos e trazer novas tendências. Organizada em quatro 
eixos de atuação, a Comunidade de Inovação da Valia tem focado na realização de TEDs (palestras 
de 30min) para seus empregados, além de melhorias em processos internos e levantamento de 
oportunidades em novas frentes de atuação.

Além disso, a Valia atuou junto a ABRAPP (Associação Brasileira das Previdências Privadas) no 
HACK´A´PREV, hackathon realizado remotamente no fim de maio. Mais de 300 inscritos 
trabalharam em 30 possíveis soluções para tornar a previdência mais atrativa para o público jovem.

A Comunidade também está junto da associação na construção do HUPP (Hub + Up), que unirá 
fundações e startups em uma aceleradora. A ideia é estimular a criação de soluções inovadoras 
para o sistema de previdência.

Com o uso da tecnologia e as melhores práticas do mercado, a Valia segue ativamente evoluindo, 
atendendo participantes e assistidos em qualquer momento e conseguindo executar os planos
de 2020.

https://www.valia.com.br/valia_news/hackathons-robos-e-mais-veja-como-a-valia-traz-inovacao-para-sua-rotina/


Como organizar sua 
vida financeira 
durante a 
quarentena

É inegável o impacto da Covid-19 no bolso 
dos brasileiros. Se por um lado o comércio 
está fechado, prejudicando pequenas 

empresas, por outro o índice de compras em plataformas de e-commerce e serviços de entrega 
aumentou 73%, de acordo com o levantamento realizado pela Cashback World.

A praticidade desse formato de compra pode nos levar a uma compulsão e, consequentemente, a um 
endividamento. Por isso, é importante se organizar ou reorganizar financeiramente. E como fazer 
isso em tempos de crise? O Valia News separou algumas dicas de educação financeira para te 
ajudar a colocar seus gastos nos trilhos.

Anote todas as suas despesas

Adotar uma planilha de controle de gastos pode ser trabalhoso, mas é um ótimo método para
anotar todas as despesas, adquirir responsabilidade financeira e visualizar para onde seu dinheiro 
está indo.

Caso ainda não tenha onde anotar seus gastos, a Valia preparou uma Planilha de Orçamento 
Doméstico completa e automatizada para te ajudar nesta tarefa.

Evite compras por impulso 

Mesmo longe das vitrines, não estamos imunes a anúncios e propagandas apelativas. A televisão e a 
internet são meios eficazes de induzir compras por impulso e, por isso, é preciso estar atento.
 
Caso realmente precise realizar uma compra, evite usar o cartão de crédito. Dê preferência a usar 
outra forma de pagamento e deixe o cartão de crédito para aquisições grandes - como eletrodomésti-
cos ou equipamentos de trabalho.

Os demais gastos e sonhos de consumo devem ser deixados em segundo plano. Utilize esse
tempo para planejá-los  com consciência e assim que tiver com o orçamento equilibrado coloque
ele em prática. 

Inicie uma reserva de emergência

A reserva de emergência serve exatamente para ser usada em tempos como os que estamos vivendo. 
Mas caso você não tenha se precavido, saiba que não é tarde para iniciar a sua.

A ideia é juntar ao longo dos meses o valor equivalente a pelo menos 6 meses de salário, para que 
você consiga se manter sem renda alguma em caso de imprevistos. E quantos reais por mês é preciso 
poupar para iniciar uma reserva? Fica a seu critério e depende do seu orçamento.
 
Após ter aprendido a se planejar melhor e conseguir uma folga no orçamento, que tal realizar uma 
simulação e investir o valor economizado com a Valia ou até mesmo iniciar um investimento para a 
sua família com o Prevaler?

Educação Financeira

https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/consumo-online-brasil-cresceu-marco/
https://www.valia.com.br/educacao-financeira/
https://www.valia.com.br/educacao-financeira/calculadoras-e-planilha/
https://www.valia.com.br/educacao-financeira/calculadoras-e-planilha/
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https://simuladores.valia.com.br/simuladores
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Por reflexo dessas incertezas, temos motivos para acreditar que conviveremos com um cenário de 
volatilidade elevada, e algumas questões ainda em aberto. Por isso não recomendamos tirar 
conclusões em movimentos de curto prazo. O cenário é dinâmico e o mercado financeiro pode
mudar seu humor de uma hora para outra.

A Valia tem como missão zelar pelo patrimônio dos seus participantes e, em momentos como o atual, 
conseguimos demonstrar a resiliência na montagem das nossas carteiras visando o crescimento de 
longo prazo. Olhar para os investimentos de forma ampla, pensando em termos de alocação 
estratégica entre segmentos e geração de valor no longo prazo, é importante nesse sentido.

Não temos dúvida de que esta crise também será superada, mas não podemos afirmar quando isso 
irá ocorrer. Por isso, para atravessar bem a turbulência o mais importante é ter uma estratégia 
definida de antemão e não se precipitar na tomada de decisões.

Sempre gostamos de destacar a importância do horizonte de investimentos. De exercitar o 
pensamento em décadas e não em meses, ou um par de anos. Há um período de maturação das
teses de investimentos e classes de ativos adequados para cada tipo de participante que precisa
ser respeitado. Aqui na Valia temos opções com diferentes níveis de risco, sempre recomendamos 
direcionar a atenção ao desempenho de longo prazo, com um olhar mais cuidadoso para o
curto prazo.

Nosso time segue à disposição buscando, sempre que possível, agregar um pouco mais de 
conhecimento e, ao mesmo tempo, tranquilizar nossos participantes acerca da gestão dos
seus recursos. 

*Circuit-breaker é o mecanismo instituído pela bolsa de valores que interrompe as negociações dos ativos quando atingem 

determinado nível de baixa ou alta.

**A rentabilidade demonstrada é de cunho gerencial, sujeita a revisão até o fechamento do mês.

Em nossas publicações anteriores, destacamos 
algumas características da crise atual que a 
diferenciam das demais e, passados três 
meses, as singularidades permanecem. 
Enquanto em março comentamos um momento 
único, marcado por com circuit-breakers* 
consecutivos no mercado brasileiro e o índice 

da bolsa americana S&P 500 atingindo 2.237 pontos, uma queda de 30,5%; chegamos ao
momento atual com velocidade recorde de recuperação dos preços dos ativos, e alguns mercados 
á apresentando alta no ano. Mas como isso afeta os nossos investimentos aqui na Valia e o
mercado de previdência? Isso é um sinal de que o pior já passou? Tentaremos responder lgumas 
destas questões.

Para contextualizar, de 23 de março até 24 de junho o índice S&P 500 recuperava 33% de seu valor, 
contabilizando uma queda de apenas 4,6% no ano. O índice Nasdaq 100, das 100 maiores 
empresas de tecnologia, atingiu em junho um novo recorde histórico de 10 mil pontos, recuperando 
43,3% do seu ponto mais baixo, agora em alta de 15% no ano. Já no Brasil, o índice Ibovespa 
também recuperou parte das perdas, com ganhos de 40% no mesmo período, agora em queda de 
18,3%, quando antes estava em 45%.

Os resultados em nossas carteiras de investimentos foram muito satisfatórios. De 23 de março a 24 
de junho, nosso fundo de renda variável subiu 43%, nosso multimercado subiu 307% CDI e nosso 
fundo de ativos ligados à inflação ganhou 6%, ou 740% CDI. Nosso Plano BD já recuperou as 
perdas do ano e opera em campo positivo de 1,9%, enquanto os Perfis de Investimentos, balizados 
pelo perfil MIX 20, operam em queda de apenas 0,6%**. 

E daqui para frente? 

Observamos uma expansão fiscal e monetária sem precedentes em todo o mundo, movimento 
essencial para a recuperação nos preços dos ativos. Com isso, os governos e Bancos Centrais 
tentaram evitar que uma crise se instalasse também nos mercados financeiros. Facilitando o acesso 
ao crédito por parte das empresas e atuando como contraparte na recompra de ativos, enquanto os 
estímulos fiscais foram na linha de sustento à parte mais frágil da população.

O mercado financeiro sobe alinhado à tese de que ocorrerá uma recuperação rápida - com formato 
de V - passada a fase aguda do vírus, e teríamos uma recuperação mais forte a partir do terceiro 
trimestre, o que é incerto ainda. Não é sabido, por exemplo, qual será o reflexo nas preferências 
individuais das pessoas, tanto na linha do consumo versus poupança, como em termos micro, de 
quais bens serão mais consumidos daqui para frente.

Entendendo o 
cenário da crise

Investimentos

https://www.valia.com.br/alta-volatilidade-nos-mercados-e-agora/
https://www.valia.com.br/alta-volatilidade-nos-mercados-e-agora/
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