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Prevaler, o plano 
cheio de vantagens 
para você e sua 
família

Prevaler

Já pensou em poder proporcionar a mesma 
segurança e tranquilidade financeira para 
aqueles que você ama? Você tem como fazer 

isso. Com o Plano Prevaler, aquela viagem em família, o intercâmbio do seu filho, a troca de carro e 
muitos outros sonhos podem se tornar realidade.

Para começar a investir não precisa de muito: com apenas R$ 50,00 por mês é possível se inscrever 
no plano.

Mais vantagens com o Prevaler

Nossa taxa de administração é uma das menores do mercado (apenas 0.5%a.a.), não temos taxa de 
carregamento e somos uma instituição renomada com ótimo histórico de rentabilidade.  Isso é uma 
grande vantagem, pois além de você saber que seu dinheiro está aplicado em uma instituição idônea, 
a taxa de administração é bastante competitiva. 

Além disso, com o Prevaler você pode aproveitar o Benefício Fiscal. Isso significa que todas as contri-
buições 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, caso você faça sua declaração no modelo 
completo. Assim, o valor final é revertido em redução no pagamento do imposto. 



Novidade: desconto em folha

Pensando em facilitar a gestão dos seus investimentos, oferecemos agora a possibilidade de realizar os 
pagamentos das suas contribuições com desconto direto no contracheque*.

Mais prático, fácil e seguro! Veja como solicitar o desconto em folha:

O titular do Prevaler deve acessar o Portal do Participante, ir na seção ‘Forma de Pagamento’ e escolher 
a opção ‘Desconto em Folha’.

*Disponível para empregados ativos das empresas com folha de pagamento administrada pelo RH-Vale (exceto 
Pasa), aposentados e pensionistas da Valia.

Gostou? Não fique de fora! Faça parte do Prevaler hoje mesmo! Clique aqui e veja como.

https://login.microsoftonline.com/valiaservicos.onmicrosoft.com/oauth2/v2.0/authorize?p=b2c_1_susi_portal_prd&client_id=21826c34-424c-4eae-8a5f-4981e0ed469d&redirect_uri=https%3a%2f%2fportal.valia.com.br%2f&response_mode=form_post&response_type=id_token&scope=openid&state=OpenIdConnect.AuthenticationProperties%3d_supPMEHL314DOh6LY9Dq3CyAmgbzOVsMmgZkMy5mtczNaQvBnvGGMIJaoaDgroIk0thkYWCtkjVSBODdeaHDwygO4e2-UW2D3DyWalEap2sQzTYSOlZ7WE1z5TQ0SDoX9eQ7olefhwV2k80gGNJTXGlzVVX43639PzXOwPjkxJy5NiWv42uGhimVLnsWDhA1L5yX5BO3197J1KUlEKYIA&nonce=637267088837268547.NTg4MmJlMDItZjhhYS00MWQwLThhYjYtMzcyODI0YTU1YjVjOTVkMmRlOGEtOTY0YS00YTkxLWEzOGMtNzcxNGRiZTRkMDlj
https://www.valia.com.br/wp-content/uploads/2020/04/Plano-Prevaler_forma-de-pagamento.pdf


20 anos Vale Mais

Vale Mais: há 20 

anos com você

O plano Vale Mais completa neste mês 20 
anos de história, com o marco de 80 mil 
participantes e um patrimônio de R$ 9,7 
bilhões. São duas décadas de muito trabalho, 
dedicação e comprometimento com a criação 

de um futuro sólido, digno e sustentável para todos os nossos participantes.

Hoje, menos de 10% dos brasileiros têm acesso a um plano de previdência complementar. Ou seja, 
além do INSS, quando você precisar, poderá contar também com a renda extra do plano Vale Mais. Por 
isso, é uma grande honra te acompanhar ao longo da carreira e cuidar do seu futuro. 

E você, como integrante desse grupo seleto, conta com uma das melhores opções para investimentos a 
longo prazo. 

Principal plano para o seu futuro

Os participantes do Vale Mais contam com um plano que, desde a sua criação, apresenta uma excelen-
te saúde financeira e ótimo histórico de rentabilidade. O Vale Mais possui características de contribui-
ção variável e é totalmente desvinculado do INSS. 

Alguns dos benefícios:

Renda de Aposentadoria (normal e antecipada);

Suplementação da Aposentadoria por Invalidez;

Renda de Pensão por Morte do Participante;

Renda de Benefício Diferido por Desligamento;

Suplementação de Abono Anual;

Suplementação do Auxílio-Doença. 

Saiba mais aqui!
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•

•

•

Não podemos deixar de citar o Benefício Proporcional incorporado a todos os participantes que migraram no ano 
2000 do Plano de Benefício Definido para o Plano Vale Mais, e que, desde 2008, adicionaram 35% de superávit 
sobre o valor do benefício mensal vitalício, graças a um ótimo histórico de rentabilidade e valor cedido pela patroci-
nadora. É realmente um plano diferenciado. 

Agradecemos pela sua confiança ao longo desses anos por investir e acreditar que podemos juntos construir um 
futuro mais tranquilo. 

https://www.valia.com.br/planos-e-servicos/planos/vale-mais/
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Educação Financeira

A Valia zela sempre pelo bem-estar e pela 
segurança do futuro de nossos participantes. 
Isso envolve melhores condições de pagamen-
to, taxas menores e praticidade quando se 
trata de lidar com investimentos.

Neste sentido, para cumprir a iniciativa estratégica de melhoria contínua de produtos, simplificação e 
flexibilização de regras foram aprovadas pelo Conselho Deliberativo, na última Reunião 
Extraordinária ocorrida em 29/04/2020, novas propostas de alterações dos Regulamentos dos Planos 
Vale Mais e Valiaprev. O intuito é o de adequar essas normas às necessidades dos participantes e 
patrocinadores, tornando-as ainda mais atrativas.  

Agora estas mudanças serão submetidas à Superintendência Nacional de Previdência Complementar 
(PREVIC) para conhecimento e análise. Se houver pedido de esclarecimentos, a Valia atenderá. Caso 
não ocorra, haverá aprovação dos processos e a consequente publicação no Diário Oficial e, assim, 
os Regulamentos alterados passarão a vigorar com as respectivas modificações.

Principais mudanças propostas dos planos Valiaprev 
e Vale Mais

Prever a possibilidade de alteração de percentual de contribuição ordinária em períodos inferiores 
a um ano;

Retirar a previsão de recebimento de benefício programado sob a forma de renda vitalícia (para 
novos participantes);

Herdeiro legal passa a receber uma parcela da conta do patrocinador em caso de falecimento do 
participante;

Prever que participantes em auxílio-doença tenham a opção de contribuir para o plano.

Confira as respectivas alterações dos Regulamentos para cada plano aqui:

Plano Vale Mais e 
Valiaprev: mudanças 
no regulamento
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Regulamento do plano Vale Mais

Regulamento do plano Valiaprev

https://www.valia.com.br/wp-content/uploads/2020/05/Quadro-S%C3%ADntese-das-Altera%C3%A7%C3%B5es-Vale-Mais.pdf
https://www.valia.com.br/wp-content/uploads/2020/05/Quadro-S%C3%ADntese-das-Altera%C3%A7%C3%B5es-Valiaprev.pdf

