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Prevaler - Valia 
lançará plano de 
previdência para 
familiares de 
participantes

A Valia lançará em breve o Prevaler, plano de previdência extensível a familiares de até terceiro 
grau de seus participantes ativos e assistidos. 
Diferentemente dos planos atuais da Valia, focados exclusivamente na aposentadoria, o Prevaler 
nasce com a proposta de realizar sonhos de médio e longo prazo, como faculdade para o filho, 
intercâmbio, viagem, carro novo, entrada em um imóvel, entre muitos outros, inclusive uma aposen-
tadoria mais tranquila para quem você ama.

O Prevaler vem com vantagens especiais, como ser administrado pela Valia (que tem excelente 
rentabilidade), menor taxa de administração, zero de taxa de carregamento, contribuição mínima 
de R$50 e ganhos de Benefício Fiscal (quanto mais investe em seu futuro, você poderá pagar menos 
imposto de renda. Confira as condições).

“Era grande o número de perguntas de participantes sobre quando a Valia finalmente teria um 
plano para filhos, netos, cônjuges e demais familiares próximos. O Prevaler vem para suprir essa 
demanda e aumentar o compromisso da Fundação com seu propósito de ajudar as pessoas na 
construção de um futuro mais digno e sustentável”, conta o diretor superintendente Edécio Brasil.

“Enxergo esse plano como nossa grande avenida de crescimento”, acrescenta. “É por esse caminho 
que temos condição de aumentar nosso número de participantes, diluir os custos fixos e ter um 
ganho de escala significativo”.

Bom Saber



Os interessados no Prevaler conseguirão fazer a adesão de forma totalmente online pelo 
www.prevaler.com.br ou pelo Portal do Participante, caso já seja participante Valia. No site do 
plano, é possível ainda conferir um simulador de sonhos e benefícios, perguntas e respostas 
frequentes e muito mais. Você também pode contar com os profissionais de atendimento da Valia 
para tirar qualquer dúvida sobre o plano.

Finanças e Previdência

Organize suas
finanças e faça uma
contribuição esporádica
nesse semestre
Com a chegada de agosto, fica a pergunta: o 
que você já fez pelo seu futuro este ano? O 
início do segundo semestre é o momento 
perfeito para ajustar as finanças, economizar 
e dar mais um passo paraalcançar
seus sonhos.

Que tal fazer um investimento extra em sua previdência na Valia? Um pequeno investimento hoje, 
poderá fazer uma grande diferença amanhã. 

Plano digital 

Contribuição esporádica pode ser feita a qualquer momento, sem periodicidade definida. Você pode 
contribuir quando quiser e com quanto puder. Acessando nosso simulador de benefícios, você tem 
ideia do quanto uma contribuição esporádica pode fazer diferença no seu saldo futuro.

Em momento de recebimento de rendas extras, como por exemplo, um bônus, 13º salário, restituição 
de IR ou um dinheiro que você não esperava receber, sempre é uma boa oportunidade de separar 
uma parte e investir no seu futuro. 

Para fazer uma esporádica, basta acessar um dos nossos canais digitais: Lia (assistente virtual), 
Portal do Participante e App Valia Previdência. 

Faça uma contribuição esporádica para seu plano

http://www.prevaler.com.br
https://simuladores.valia.com.br/simuladores/


Tecnovalia

Investir em sua educação financeira é um dos 
primeiros passos para conquistar o futuro que 
você deseja e a Valia pode te ajudar nessa 
missão. Nosso site disponibiliza uma série de 
jogos, ferramentas e cursos online para te 

ajudar a se organizar melhor financeiramente e a forma como você está usando seu dinheiro.  
Confira dois exemplos abaixo:

Curso Online de Educação Financeira: Em quatro módulos rápidos, você aprende a identificar seus 
principais gastos e organizar as finanças para realizar sonhos de médio e longo prazo.

Calculadora de Contribuição = Entenda como é feito o cálculo da contribuição para o seu plano de 
previdência na Valia. 

Ferramentas no site 
da Valia te ajudam a 
entender e organizar
suas finanças

As vantagens também não param por aí: Todo investimento feito em sua previdência na Valia, 
poderá fazer com que pague menos imposto de renda. Para quem declara IR no modelo completo.  
As contribuições (normais ou esporádicas) feitas na Valia, até o limite de 12% do total dos 
rendimentos tributáveis anuais, podem ser deduzidas na sua base de cálculo do Imposto de Renda, 
revertendo em redução no pagamento do imposto. Por isso, invista mais na sua previdência e pague 
menos imposto de renda.

Clique aqui e use o jogo Dieta do Leão para descobrir quanto falta para usufruir do Benefício Fiscal 
de IR do exercício 2019. 
 

Contribuições esporádicas ajudam no benefício fiscal
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