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Um ótimo lugar
para trabalhar

Fomos reconhecidos como uma das melhores
empresas para se trabalhar pelo Great Place to
Work (GPTW). Continue contando com a gente!

Bom Saber

Concurso “Meu Dindim”:
pra aprender brincando
Quer ouvir um segredo? Existe um jeito divertidíssimo de
fazer o seu filho (a), irmão (ã), neto (a) ou sobrinho (a)
aprender que dinheiro é coisa séria. E não é com um papo
chato nem com lição: é com a primeira edição do concurso
da Valia “Meu Dindim”. Eles vão aprender brincando e ainda
podem levar para casa um prêmio sensacional. Quer saber
qual é? Leia até o final! Se liga nas regras do jogo!
Quem pode participar: filhos, netos, irmãos ou sobrinhos
dos participantes da Valia (ativos e assistidos) com idade
entre 6 e 15 anos.
Missão 1: jogar o game Aventura Valia no site www.valia.com.br (seção: “Educação Financeira” > “Jogos”).
Missão 2: dar uma de youtuber e contar, em um vídeo de até um minuto, o que a família faz para cuidar das finanças (essa é mole, né?). Mas atenção! A criança deverá aparecer no vídeo.
Uma dica que pode ajudar nessa missão: o pai ou a mãe podem utilizar o Simulador de Benefícios
no portal da Valia para contar um pouco sua experiência com o seu planejamento de futuro.
Missão 3: enviar o vídeo para o e-mail comunicacao.valia@vale.com entre 8 de outubro e 9 de novembro.
E quem vai ganhar? Bom, os participantes que realizarem todas as missões terão seus vídeos compartilhados na página da Valia no Facebook, que será lançada em breve (vocês saberão!). No dia 14
de novembro publicaremos todos os vídeos (fique ligado!) e os dois mais curtidos serão os vencedores
(vamos apurar a quantidade de curtidas na primeira semana de dezembro), então, já conta pra família,
amigos, vizinhos e peça bastante “curtidas”! Agora, atenção: você pode compartilhar o vídeo publicado
na nossa página, mas o importante é que as ”curtidas” sejam no post oficial da página da Valia. Ah, e
não esqueça de curtir nossa página, ok?
Premiação: os dois vídeos com mais curtidas vão receber um superprêmio! O primeiro lugar ganhará
um iPhone 7 e o segundo um PlayStation Slim!

Acesse o regulamento aqui e incentive os pequenos a participarem!
Vai que você tem um talento em casa e nem sabe?!
Clique aqui e baixe o Termo de Autorização do Uso de Imagem, Voz e Direitos.

Educação

Valia adquire Selo ENEF
Se ganhar um selo de qualidade já é uma grande conquista, imagine quando se trata de um reconhecimento por
ações que ajudam a transformar a educação financeira de
uma sociedade. Recentemente, o Programa de Educação
Financeira e Previdenciária da Valia recebeu o Selo ENEF,
concedido para iniciativas que seguem os objetivos da
Estratégia Nacional de Educação Financeira (ENEF), criada
pelo Governo Brasileiro em 2010 com o objetivo de ajudar
as pessoas a tomarem decisões financeiras mais autônomas e conscientes.

O reconhecimento não é para menos. O programa tem apenas três anos, mas é um dos poucos no
país que promovem ações gratuitas contínuas, como as já oferecidas por diversas empresas e instituições financeiras, como Banco Central, Anbima, CVM, CNSEG, PREVIC e SUSEP. A Valia não
podia ficar de fora dessa iniciativa e disponibiliza cursos on-line, vídeos, ferramentas para o controle
do orçamento, palestras e ações presenciais pensadas para a necessidade de cada público – ativos,
assistidos, crianças, famílias, patrocinadores, entre outros. A ideia é abrir os olhos dos mais jovens e
ajudar os aposentados a viverem com mais qualidade.
Na Valia, só em 2017, alcançamos mais de 25 mil pessoas de todas as idades e regiões com nossas
ações educacionais. E isso é só o começo. “Nossos concorrentes, como o marketing do comércio e a
cultura que estimula o consumismo, são incansáveis. Nós somos o ‘lado bom da força’! Precisamos
lembrar aos nossos participantes, o tempo todo, que consumir de maneira mais consciente, equilibrar
o orçamento e investir no futuro HOJE não gera o prazer imediato que a compra nos dá, mas é um
bem que trará mais felicidade no longo prazo”, explica Bárbara Ferraz, da área de Educação e
Comunicação da Valia.
Quer conhecer as ações que nos levaram a conquistar o Selo ENEF?
Clique aqui e descubra como aprender e mudar para melhor!

Seu Plano

Entenda o cálculo da sua
contribuição na Valia
Se você já parou para pensar em como a contribuição em
sua previdência na Valia é calculada, é possível que tenham
surgido algumas dúvidas. Para responder as questões mais
frequentes sobre o tema, mostramos agora o que é “fake”
e o que é verdade.
Confira:

A empresa contribui com o mesmo valor que você.
Verdade! A empresa sempre acompanha a contribuição do empregado, até o limite de 9%, no caso
dos participantes que recebem acima de 10UR (R$ 3.850,49). Para os participantes com salários abaixo desse teto, o percentual é de 1%.
Quem ganha menos de 10 UR (R$ 3.850,49) contribui com 1%.
Verdade! Mas você pode aumentar seus investimentos na Valia realizando contribuições esporádicas.
Basta acessar o Portal do Participante, ir na seção “Minhas Contribuições” e, depois, emitir o boleto de
contribuição esporádica.
9% de contribuição é igual a 9% do seu salário.
Fake! Para entender melhor, veja o quadro abaixo:

Você escolhe o seu percentual uma vez e não pode mudar.
Fake! Você pode mudar o seu percentual uma vez por ano. Agora, diretamente no
Portal do Participante, na seção “Minhas Contribuições”. Siga os passos que aparecem na tela e pronto! Seu percentual será alterado.
Veja o depoimento dos nossos participantes sobre esse assunto:
Quem está só começando
Guilherme Miranda, participante da Vale, tem 23 anos e já começou a investir. “Para mim, é muito
importante ter essa segurança a mais na aposentadoria. Embora as pessoas não tenham o hábito de
poupar, aqui dentro fica claro para nós que isso só traz benefícios. E é importante lembrar que você
pode contribuir com o valor que cabe no seu orçamento e fazer uma contribuição esporádica de vez
em quando”, diz.
E a voz da experiência
Já Ivana Oliveira, também da Vale, está pertinho da aposentadoria e deixa a dica para os mais novos. “Alterando o seu percentual de contribuição, automaticamente sua renda de aposentadoria vai
aumentar. Sugiro que os mais novos usem as ferramentas, realmente invistam e vejam que esta é
uma oportunidade para um futuro melhor, com mais qualidade de vida. A recomendação é:
planeje-se com antecedência.”
Quer ajuda para testar diferentes alternativas de contribuição?
Experimente a Calculadora de Contribuição e assista ao vídeo sobre o tema na seção
“Educação Financeira” no nosso site.

Novo horário a partir do
dia 1º de outubro: 8h às 18h.

