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Nosso site está 
de cara nova
Temos uma novidade para você: nosso site 
está de cara nova e ficou ainda mais fácil 
acompanhar as notícias sobre seu plano de 
previdência.

Com uma interface mais intuitiva e de fácil 
navegação, nosso site foi desenvolvido 

levando em consideração a sua experiência como usuário. Por isso, logo na página principal você 
encontrará um acesso rápido com os assuntos mais acessados, além das notícias mais recentes. 

Valia

Confira abaixo as principais mudanças:

Navegação responsiva, que se adapta à tela do celular

Informações sobre seu plano reunidas em um único espaço

Acesso fácil ao Prevaler na página inicial

Notícias organizadas por categoria, facilitando a busca pelo seu assunto de interesse. 

Nova seção sobre Governança 

Corporativa: informações sobre nossas políticas, comitês, gestão de risco operacional e mais

Integração com nossas redes sociais

Clique aqui e confira todas as novidades. 
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Novo site é parte da transformação na Valia

Com a renovação, estamos dando mais um passo em direção à transformação digital e, assim, 
continuar oferecendo as melhores soluções para o seu futuro. Nosso site ainda conta com uma seção 
inteiramente dedicada à educação financeira, com jogos, planilhas e outros materiais para 
download. Clique aqui e confira!

https://www.valia.com.br/educacao-financeira/
https://www.valia.com.br/


Investimentos

Conheça o Ciclo 
de Vida, nossa 
nova opção de 
investimentos

Nossas finanças acompanham todos os 
nossos momentos - tanto aqueles em que 
precisamos ser mais conservadores como 
aqueles em que devemos nos arriscar um 

pouco mais. Não poderia ser diferente com um investimento de longo prazo, como a sua previdência.

Entendendo isso, a Valia passa a oferecer aos participantes dos Planos Vale Mais* e Valiaprev uma 
modalidade de investimento que muda conforme a proximidade da aposentadoria, respeitando as 
particularidades de cada momento de sua vida. Estamos falando dos Ciclos de Vida. 
A novidade segue as melhores práticas mundiais em gestão de previdência complementar, mostrando 
nosso compromisso de inovação e na construção de um futuro mais digno e sustentável para todos. 

Entenda mais abaixo. 

Modelo realoca seu dinheiro de acordo com suas necessidades

O Ciclo de Vida segue o modelo Target Date Fund (TDF), que muda a alocação de seus recursos ao 
longo do tempo. Os segmentos de aplicação dos recursos dos Ciclos de Vida serão definidos na 
Política de Investimentos da Valia, que se encontra disponível no Portal do Participante. Neste ano de 
2020, está prevista alocação em exterior, multimercados, renda variável e renda fixa.

Entenda como funciona o Ciclo de Vida

Serão disponibilizados oito Ciclos de Vida, cada um com um ano alvo para aposentadoria. São eles: 
Ciclo 2025, Ciclo 2030, Ciclo 2035, Ciclo 2040, Ciclo 2045, Ciclo 2050, Ciclo 2055 e Ciclo 2060. 

Quando se é jovem, é possível investir de forma mais arriscada, esperando ter maior rentabilidade. 
Assim, enquanto ainda falta para se aposentar, é possível buscar um saldo maior e ter tempo para 
compensar eventuais perdas. Conforme a aposentadoria se aproxima, os investimentos tendem a ser 
mais conservadores. Nesse momento, o objetivo é preservar o montante acumulado para uma apo-
sentadoria mais tranquila.

Todas as alterações de distribuição na alocação de investimento são feitas de forma automática pela 
Valia dentro do Ciclo de Vida escolhido. 

*À princípio, esta opção não está disponível aos participantes oriundos da empresa patrocinadora Mosaic Fertilizantes. 



Cartilha do Plano Vale Mais Cartilha do Plano Valiaprev

Ficou interessado? Veja como optar pelo Ciclo de Vida!

Desde o dia 16 de janeiro, todos os novos inscritos nos planos Vale Mais e Valiaprev são alocados 
automaticamente no Ciclo de Vida mais adequado ao seu ano de aposentadoria, considerando a 
regra dos 65 anos, ou seja, se você nasceu em 1985, você terá 65 anos em 2050. Logo, você será 
enquadrado no Ciclo 2050. 

Caso o seu Saldo de Conta esteja alocado em dos nossos perfis de investimento (DI, FIX, MIX 20 ou 
MIX 40) e você deseja alterar para o Ciclo de Vida, não se preocupe. Basta acessar o Portal do 
Participante, falar com a Lia ou acessar o app Valia Previdência e fazer a alteração para o Ciclo de 
Vida com data mais próxima da sua aposentadoria.

E agora, não existe mais a carência de 12 meses para solicitar a alteração da sua opção de investi-
mento. A qualquer momento você pode alterar. 

Dúvidas sobre o Ciclo de Vida? Leia a cartilha correspondente ao seu plano.

https://www.valia.com.br/wp-content/uploads/2020/01/Vale-Mais_Cartilha_Janeiro2020_V1.pdf
https://www.valia.com.br/wp-content/uploads/2020/01/Valiaprev_Cartilha_Janeiro2020.pdf
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Prevaler

Foi pensando em construir um futuro ainda 
melhor e mais saudável para você e sua 
família que a Valia criou o plano Prevaler. 
Assim, a concretização dos seus projetos fica 
mais fácil e você começa a planejar os seus 
próximos passos desde agora.

Com apenas 3 meses desde o seu lançamento, o Prevaler já atingiu mil participantes e um patrimônio 
de R$1,3 milhões. Esses resultados são reflexo de uma gestão transparente e sólida, além da confian-
ça que você possui na Valia. 

Prevaler chega aos 
mil participantes

Como faço para aderir?

A adesão é muito simples. Basta preencher o 
formulário de inscrição no Portal do Participante 
ou acessar o nosso hotsite clicando aqui. 

Hoje, a partir de R$ 50,00 por mês é possível 
ajudar sua família a concretizar os sonhos de 
médio e longo prazo. Bom, não é mesmo? 

Então, participe!

Luísa Santos Ribeiro é a nossa milésima participante a aderir 
ao Prevaler. Ela conheceu o plano por meio do pai, Sérgio Luiz 
Martins Ribeiro, funcionário da Vale há anos e que hoje é 
nosso participante assistido. “Graças às diversas opções de 
investimento que o Prevaler oferece e por levar em considera-
ção o perfil de cada pessoa, sei que os meus recursos serão 
bem aplicados, inclusive no plano de maior risco”, diz.

Com a ajuda do Prevaler, o sonho da casa própria não fica tão 
distante e o mundo dos investimentos e de uma poupança para 
a aposentadoria fica mais simples. “Eu ainda tenho a tranquili-
dade de saber que posso mudar a forma da aplicação a 
qualquer momento.”, Luísa complementa.

Tatiana Geralda de Souza Silva também se tornou participante do Prevaler recentemente. Ela conhe-
ceu o plano pelo aplicativo Valia Previdência e se inscreveu com a intenção de realizar um sonho: 
viajar para o exterior. 

 A principal diferença que vi no 
Prevaler em comparação aos 
outros planos é que eu sinto mais 
confiança e recebi um bom 
atendimento e explicações sobre 
os benefícios do plano

“

”




