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Seu Plano

Boleto de
esporádica
no Portal
Sabe aquela história de que economizar de pouquinho em
pouquinho vale a pena? Tudo verdade! Os 30 reais que você
gasta de vez em quando em uma pizza, por exemplo, podem
valer 18 mil se forem investidos na sua previdência, por
mês, durante 25 anos. Então, que tal fazer uma contribuição
esporádica? Agora, é possível gerar o boleto diretamente no
Portal do Participante.
Acesse o Portal (www.valia.com.br) com seu e-mail e senha, vá à seção “Minhas Contribuições”, escolha o valor e o período que desejar e gere o seu boleto. Com apenas dois cliques, você garante um
futuro mais tranquilo. Veja na 2ª matéria do Valia News, o que define o valor de mercado de um título.

CONFIRA NO VÍDEO
O QUE O PARTICIPANTE
DEODATO MENEGUELLE
RAMOS, DA VALE, ACHOU
DESSA NOVIDADE!

Tecnovalia

Simulador de Benefícios e
Calculadora de Contribuição:
duas ferramentas que
mudarão o seu futuro
Bola de cristal não existe, mas há algumas coisas que você
pode prever para não ter surpresas no futuro. Uma delas
é como será a sua aposentadoria e o quanto você precisa
poupar para chegar aonde quer. Confira abaixo como fazer
isso usando duas ferramentas disponíveis no nosso site: o
Simulador de Benefícios e a Calculadora de Contribuição.
Simulador de Benefícios
1. Descubra qual será o seu benefício
Você informa o valor de contribuição mensal que faz ou deseja fazer e o Simulador de Benefícios mostra uma projeção do seu benefício no futuro.
2. Defina o benefício que quer receber
Outra opção é definir qual é o benefício mensal que você deseja para saber com quanto precisa contribuir por mês.
3. Defina um Saldo de Conta acumulado
Funciona da mesma forma que o item anterior, porém você informa quanto deseja acumular no seu
Saldo de Conta como objetivo final.
Calculadora de Contribuição
1. Conheça o cálculo da sua contribuição
Acha que 9% de contribuição é igual a 9% do seu salário? Nada disso! A Calculadora de Contribuição
explica exatamente qual é a porcentagem que você investe na previdência e qual é a coparticipação
da sua empresa.
2. Entenda (de verdade!) esse cálculo
Com a ferramenta, você também descobre a relação entre as três variáveis do cálculo: salário-base,
Unidade de Referência (UR) e percentual de contribuição.
3. Saiba qual é o melhor percentual para você
Depois de conhecer o cálculo, você pode testar diferentes valores de contribuição baseados no seu
salário para ver qual é o melhor para você.
E as ferramentas funcionam mesmo? Veja a opinião dos nossos participantes.
Francisco Neto, gerente da Diretoria de Operações do Corredor Norte da Vale, garante que sim. “A
decisão sobre o quanto eu vou contribuir é muito afetada pelo valor que receberei na minha aposentadoria. Sempre digo que o dia de hoje está garantido, mas o de amanhã não sabemos, então planejar
é muito importante”, diz. Renata Frank, geóloga especialista da Vale, concorda. “Eu sempre fiz simulações, e agora que estou mais perto da aposentadoria continuo vendo meu objetivo final e o que eu
faço para chegar lá. Quanto mais cedo você começar, melhor”, afirma.
Como acessar
Identificou-se com um dos casos acima? Então, corra para o Simulador de Benefícios e faça sua simulação. Se ainda tiver dúvidas sobre o cálculo, acesse a calculadora e faça testes para aumentar a sua
contribuição, adequando-a ao seu planejamento futuro dado pelo simulador. Uma ferramenta complementa a outra!
Para usar o Simulador de Benefícios, clique aqui ou acesse a página principal do nosso site, clique
no botão “Simular agora” e depois em “Já sou Participante”. Após digitar seu e-mail e senha do Portal
do Participante, todos os seus dados serão carregados automaticamente. Já para a Calculadora de
Contribuição, clique aqui.

Bom Saber

Conheça o empréstimo
na Valia
Mesmo com as contas em dia e a vida financeira toda planejada, às vezes aparece um imprevisto ou uma oportunidade e
você precisa fazer um empréstimo. Quando isso acontece, o
primeiro passo é pensar se esse recurso é mesmo necessário e quais são as alternativas possíveis. Caso tenha certeza,
é hora de escolher a melhor opção. Ao fazer um empréstimo,
analise a taxa de juros e o prazo do contrato. Além disso, é
importante que o valor da prestação caiba em seu orçamento.
A Valia disponibiliza empréstimos a seus participantes com taxas atrativas se comparadas com as de
mercado e com diversas opções de prazos, proporcionando um valor de prestação que gere o menor
impacto possível em seu controle financeiro. E, a partir deste ano, trazemos algumas novidades. Confira:
1 – As prestações agora são fixas durante todo o contrato.
2 – Você pode contratar um empréstimo diretamente no Portal do Participante, no site da Valia
(www.valia.com.br). O crédito é feito em sua conta em até 3 dias úteis.
3 – As taxas são decrescentes de acordo com o prazo que contratar, ou seja, quanto menor o prazo
selecionado, menor será a taxa de juros.
E quais são as novas taxas?
Veja a seguir as novas taxas de juros para cada plano e modalidade de empréstimo:

Ativos
Contrato COM reserva
Contrato SEM reserva
Prazo de
Taxa de juros
Prazo de
Taxa de juros
concessão
ao mês
concessão
ao mês
até 12 meses
1,50%
até 12 meses
1,75%
entre 13 e 60 meses
1,75%
a partir de 61 meses
2,00%
a partir de 13 meses
2,20%
Planos Vale Mais e Valiaprev
Essas condições só valem para os novos contratos.
Quer entender um pouco mais como funciona o empréstimo na Valia?
Então, clique aqui e veja o vídeo que criamos.

