
Conte com a Valia para 
apoiá-lo em seu planejamento 

financeiro para o futuro!

AÇÕES 
EDUCACIONAIS



Olá!

A partir de agora, você vai conhecer as ações 
educacionais que a Valia desenvolveu para 
ajudá-lo a se planejar para o futuro. 

As ações educacionais apresentadas neste material 
são complementares entre si. Portanto, leia com 
atenção cada um dos objetivos e os conteúdos 
utilizados para que você possa participar, 
gradativamente, de cada uma. Para deixar tudo 
mais fácil, veja algumas dicas para o melhor uso 
do material:

• Você pode ir diretamente à ação desejada 
usando as abas laterais.

• Fique atento ao objetivo, à duração e ao número 
de participantes de cada atividade.

• Gostou de alguma ação? Reúna sua equipe e nos 
solicite a ação de sua escolha, enviando e-mail 
para: educacao.valia@vale.com.

Conheça as ações 
educacionais da Valia.

Agora, sim. 
Vamos 

começar?

Introdução



Ação
Quiz Valia

Nada como um jogo de perguntas 
e respostas para deixar tudo mais 

divertido, não é verdade? 

Esse é o Quiz Valia, uma dinâmica presencial 
que aborda o cenário da previdência social 

no Brasil, a importância da previdência 
complementar e as principais características 

da previdência da Valia.

Conteúdo abordado durante a ação:
Conceito e características da previdência 

social e de previdência complementar 
(ressaltando a diferença entre elas); 

impacto do cenário demográfico 
(natalidade x longevidade) e visão 

geral da previdência da Valia.

Duração de 1 hora.

Esta ação é destinada a todos os 
empregados ativos (gestores e staff); 
e o número ideal de participantes é 
em torno de 20 pessoas. 

Q
uiz Valia



Business G
am

e

Apoiar e orientar a equipe é um dos 
grandes desafios de todo líder e dos 

profissionais de RH.  

O Business Game é uma dinâmica de grupo 
que reforça ainda mais este papel, 

ressaltando a importância e os impactos 
positivos da disseminação da educação 

financeira e previdenciária. Participe!

Conteúdo abordado durante a ação: 
São apresentadas situações envolvendo 

decisões financeiras e previdenciárias, tanto 
na sua vida pessoal como diante de sua 
equipe, em que os participantes precisam 

indicar como agiriam. O jogo ressalta o papel 
das lideranças e do RH na disseminação 
da educação financeira e previdenciária 

para todos os colaboradores.

Duração de 1 hora e 30 minutos.

Esta ação é destinada a todos 
os líderes e profissionais de RH; 
e o número ideal de participantes 
é em torno de 20 pessoas.

Business Game
Futuro em jogo



Oficina de
Simulação

Aprender colocando a mão 
na massa é muito melhor. 

Por isso, a Oficina de Simulação é uma boa 
pedida para quem deseja conhecer, na 

prática, o uso e a importância do simulador 
de benefícios da Valia.

Conteúdo abordado durante a ação: 
São realizadas várias simulações de benefícios, 

para que sirvam de exemplo, destacando 
a importância de avaliar periodicamente se sua 
contribuição para a Valia está adequada a seu 

planejamento financeiro e previdenciário e 
como pequenos ajustes de rota podem ajudar 

a realizar seus projetos e sonhos.

Duração de 1 hora.

Esta ação é destinada 
a todos os empregados ativos 
(gestores e staff).

O
ficina



Palestra de
Educação Financeira

Não dá para pensar 
no futuro sem falar sobre 

finanças pessoais. 

Nessa palestra, são apresentados conceitos 
e dicas de como não cair nas armadilhas 

do dia a dia que prejudiquem a organização 
financeira, como controlar o orçamento 
doméstico, além de administrar dívidas 

e evitar o endividamento.

Conteúdo abordado durante a ação: 
Sonhos e objetivos de vida; planilha 

financeira; finanças comportamentais; 
poupar e investir; entre outros.

Duração de 1 hora.

Esta ação é destinada 
a todos os empregados, 
aposentados e familiares.

Palestra



Soluções
Digitais

Bom, agora que eu já apresentei 
a você todas as ações educacionais 
presenciais, vamos falar das ações 
disponíveis no ambiente digital. Isso 

mesmo! A Valia faz de tudo para você ficar 
conectado ao conhecimento.

Falta de tempo não é mais desculpa para deixar 
de aprender sobre previdência. Neste curso você 
descobre como é possível construir uma 
aposentadoria confortável e aumentar as chances 
de realizar seus sonhos. E o melhor: você pode 
fazê-lo de onde e quando quiser.

Acesse www.valia.com.br e clique na seção 
“Educação Financeira” – “Cursos On-line” 
ou acesse o VES (Sistema Educacional Vale) 
e busque o curso on-line – ONL 344061.

Explora ainda mais as principais características dos planos 
Vale Mais e Valiaprev, como: cálculo da contribuição, 
benefícios, perfis de investimento, entre outros. 

Para ter acesso ao curso, acesse o VES e busque pelo 
código – ONL 391069. Em breve, também estará 
disponível em nosso site.

Curso on-line 
“Multiplique seu Dinheiro 
com a Previdência da Valia”

Curso on-line
“Planos de Previdência 
da Valia - Aprofundando 
o Conhecimento”

Soluções D
igitais



Então, você gosta de vídeos?
Além das ações apresentadas até aqui, a Valia 

também disponibilizou vários vídeos educacionais. 
Vá à seção seção "Educação Financeira", no site 

(www.valia.com.br), e confira.

Soluções
Digitais

Você sabia que, quanto maior o investimento 
em sua previdência na Valia, menos Imposto de 
Renda você paga? Conheça e pratique o jogo 
do Benefício Fiscal e veja qual o valor ideal de 
contribuição para conseguir o menor desconto 
possível de IR.

Acesse www.valia.com.br e clique na seção 
“Educação Financeira” – “Jogos” e simule 
quantas vezes quiser.

Jogo do
“Benefício Fiscal 
de Imposto de Renda”

Vídeos: 
• Como o seu comportamento influencia as suas 
decisões financeiras;
• Despesas x Investimentos;
• Eliminando dívidas;
• Como planejar a aposentadoria;
• Diferença entre renda fixa e renda variável;
• A importância da previdência complementar;
• Preparação para a aposentadoria;
• Orçamento pessoal e familiar;
• Planejamento financeiro;
• Nina e Nino: a importância em se planejar para o futuro;
• Os três amigos e suas expectativas para o futuro.

Para conhecer todo o conteúdo, acesse www.valia.com.br, 
na seção “Educação Financeira” – “Vídeos”.



E, aí, gostou? 
Para ter mais informações 
sobre essas e outras ações 

educacionais, entre em contato 
com a nossa equipe:

E-mail: educacao.valia@vale.com

Tel.: (21) 3385-2279 
ou 

Tel.: (21) 3385-2205


