
Faça já o Prevaler, o 
plano perfeito para o 
futuro da sua família
Uma de nossas maiores preocupações é garantir 
segurança e conforto àqueles que amamos. Para te 
ajudar a realizar esse sonho, a Valia lança o Prevaler, 
um plano extensível a familiares e parentes dos
nossos participantes. 

Diferente dos planos atuais da Valia, o Prevaler realiza sonhos de médio e longo prazo como a 
faculdade do seu neto, uma viagem e um carro novo, por exemplo. 
Com investimentos mensais a partir de R$ 50, você começa agora mesmo a planejar o futuro do 
seu neto ou oferece a um familiar a oportunidade de ter investido seu dinheiro na Valia.

Confira as vantagens do Prevaler
O Prevaler contará com toda a experiência da Valia em administração de planos de previdência, 
sempre em busca das melhores rentabilidades. Além disso, terá zero taxa de carregamento, uma 
taxa de administração baixa, além da possibilidade de ganhos no Benefício Fiscal de IR (quanto 
mais investe em sua previdência, você poderá pagar menos imposto de renda).

Confira na próxima matéria como aderir ao plano!
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Venha conhecer o Prevaler, o plano de 
previdência perfeito para a sua família.
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Como aderir ao
Prevaler? Veja as regras 
do novo plano
Agora que você já conhece as vantagens do Prevaler, 
veja abaixo as principais regras e como faz para 
se inscrever. 

Quem pode participar?
O Prevaler foi criado pensando em seus parentes e até mesmo em você.

Como inscrever a mim ou um familiar?
Basta acessar o Portal do Participante (www.valia.com.br) e procurar por Prevaler. Lá, você 
preenche o formulário com seus dados pessoais e conclui a inscrição. Você fará esse mesmo 
procedimento em caso de inscrição de algum dependente. Nos casos de inscrição de algum 
familiar, que não seja um dependente cadastrado na Valia, ao acessar o formulário de inscri-
ção terá uma opção “indicar alguém”. Basta incluir o e-mail e o link de acesso será imediata-
mente enviado. 

Você também pode compartilhar o hotsite do plano Prevaler (www.prevaler.com.br) com seus 
familiares. De lá, também é possível fazer a inscrição. 

De quanto preciso para contribuir?
Um dos objetivos do Prevaler é tornar mais acessíveis os sonhos da sua família. Por isso, a men-
salidade mínima é baixa: você pode investir com qualquer valor a partir de R$ 50 e esse valor 
pode ser alterado a qualquer momento.
Quer investir um dinheiro extra? Você também pode fazer contribuições esporádicas para o 
plano Prevaler.

Já tenho outra previdência privada, o que posso fazer?
Você pode fazer a portabilidade do seu saldo do Prevaler. Depois, basta seguir com suas contri-
buições para aumentar seus rendimentos.
 
Tem alguma dúvida? Acesse o hotsite do plano Prevaler
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Conheça os perfis
de investimento
do Prevaler
Com o plano Prevaler, você pode escolher a forma 
como deseja que o dinheiro seja investido. Conheça 
abaixo, os 4 perfis existentes: 

Perfil Base 
As aplicações são feitas exclusivamente em renda fixa e buscam seguir o índice CDI (Certificados 
de Depósito Interbancário). É o perfil mais conservador por possuir o menor risco.

Perfil Moderado 
As aplicações são feitas em renda fixa e fundos multimercado. Possui maior risco e oscilação que 
o Perfil Base e menor que o Perfil Multi e Ative. 

Perfil Multi 
20% dos seus recursos são investidos em ações de empresas negociadas em bolsa de valores e 
80% em um conjunto formado por renda fixa e fundos multimercado. Dessa forma, a rentabilida-
de oscila razoavelmente de mês para mês.

Perfil Ative 
40% da contribuição é investida em ações de empresas negociadas em bolsa de valores e 60% 
em um mix de renda fixa e fundos multimercado. Por conta disso, a rentabilidade oscila um 
pouco mais do que no Perfil Multi.

Como escolher meu perfil?
Uma das etapas do formulário de adesão ao Prevaler é a “Análise de Perfil do Investidor (API)”, 
que nada mais é do que um rápido questionário de 6 perguntas que ajudará a traçar o perfil de 
investidor. Basta seguir os passos e fazer uma opção. Tudo isso é feito pelo hotsite do plano - 
www.prevaler.com.br.
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O destaque positivo foi no segmento de RENDA VARIÁVEL, que registrou forte retorno com o bom desempenho 
da Bolsa de Valores. Os segmentos de Renda Fixa e Operações com Participantes (empréstimos) também 
apresentaram ótimos resultados.

PLANO VALE MAIS – PERFIL PROGRAMADO

Os assistidos do Plano Vale Mais que recebem renda por prazo certo ou percentual, possuem Saldo de Conta 
alocados no .

seu índice de referência que foi de 9,8%. Essa diferença se deve ao retorno da parte da carteira investido em 
CDI e ao fato do IPC-Br (indexador do passivo) ter apresentado variação superior ao IPCA (indexador de parte 
majoritária dos títulos do ativo). 

PLANO VALE MAIS – VITALÍCIO

Os assistidos do Plano Vale Mais que recebem renda vitalícia estão em um plano saudável, ou seja, com 
equilibrado atuarial e possuem reajuste anual pelo índice IPC-BR. Sua rentabilidade consolidada em 2018 foi de 
11,07% superando seu índice de referência no período que foi de 9,80%. 

PLANO VALIAPREV -  PERFIL PROGRAMADO

Os assistidos do Plano Vale Mais que recebem renda por prazo certo ou percentual, possuem Saldo de Conta 
alocados no .

seu índice de referência que foi de 9,8%. Essa diferença se deve ao retorno da parte da carteira investido em 
CDI e ao fato do IPC-Br (indexador do passivo) ter apresentado variação superior ao IPCA (indexador de parte 
majoritária dos títulos do ativo). 

PLANO VALIAPREV - VITALÍCIO

Os assistidos do Plano Valiaprev que recebem renda vitalícia estão em um plano saudável, ou seja, com 
equilibrado atuarial e possuem reajuste anual pelo índice IPC-BR. Sua rentabilidade consolidada em 2018  
foi de 10,97% superando seu índice de referência no período que foi de 9,80%. 

PLANO VALE FERTILIZANTES 

O plano Vale Fertilizantes obteve rentabilidade acumulada de 8,28%, superando seu índice de referência que foi 7,48%. 

apresentou bom resultado, com a gestão ativa dos Fundos de Valor gerando retorno acima do Ibovespa mesmo 
em um ano de alta nesse índice. 

PLANO CENIBRA

sua meta atuarial no ano que foi de 13,45%, devido à rentabilidade do IGPM (indexador que corrige o passivo)  
de 7,54% ter sido muito superior ao IPCA (indexador que corrige os ativos da carteira) de 3,75%. 

Para saber mais sobre a rentabilidade do seu plano, acesse o Portal do Participante (www.valia.com.br),  
vá na seção “Investimentos”, subseção “Rentabilidades”.

Disque Valia: 0800 7020 162 
Ligações de celular ou exterior: 0xx 21 3184 9999
E-mail: fale.conosco.valia@vale.com

Canais de atendimento
Portal do Participante (www.valia.com.br) 
Aplicativo Valia Previdência
Lia - Assistente Virtual
     ValiaPrevidência. Curta a nossa página

Canais digitais


