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Prevaler

Prevaler e Livelo 
unindo forças para 
garantir mais 
vantagens a você
A Valia se preocupa em oferecer cada vez 
mais vantagens para seus participantes, a 
fim de ajudá-los na realização de seus 
sonhos e objetivos familiares. Pensando 
nisso, fechamos uma parceria imperdível 
com a Livelo, o maior Programa de 

Recompensas do Brasil, que agora pode beneficiar também os novos participantes Prevaler.

A Livelo é um excelente recurso para facilitar seu planejamento rumo ao que deseja. Ao fazer 
parte do programa, suas compras além de atenderem às suas necessidades atuais, podem, 
também, se transformar em pontos que poderão ser trocados por mais de 800 mil itens em 
catálogo!

Crie gratuitamente sua conta na Livelo aqui

Como acumular pontos Livelo?

• Com suas compras utilizando os cartões de crédito participantes

• Compras de produtos e serviços nas lojas parceiras da Livelo

• Assinando o Clube Livelo

• Com a parceria Prevaler e Livelo [NOVO]

https://www.livelo.com.br/home


Campanha Prevaler e Livelo
Queremos que os novos participantes do Prevaler tenham a oportunidade de se beneficiar 
duplamente: investindo no futuro para um projeto de médio e longo prazo e também ganhando 
pontos que poderão trazer realizações no curto prazo.

Aderindo ao Prevaler entre os dias 26/08 e 08/09, concorra a um SUPER SORTEIO DE 
MILHARES DE PONTOS LIVELO. 

Além disso, também daremos aos 50 primeiros que aderirem no período, 2.000 pontos Livelo, 
como boas-vindas à parceria! 

Gostou das vantagens? Nessa parceria quem sai ganhando é você! 

Faça a sua adesão aqui

Confira detalhes e Regulamento no site Valia.

https://www.prevaler.com.br/quero-aderir/


Segurança da Informação

Proteção de dados 
– quais os próximos 
passos da Valia?

A Valia iniciou, ainda no primeiro semestre 
de 2020, a primeira etapa de 
implementação das medidas necessárias 
para adequação integral à nova Lei Geral 
de Proteção de Dados (LGPD).

A lei visa garantir a proteção das informa-
ções de pessoas físicas, e embasa os novos termos da política de privacidade. Estes, por sua 
vez, definirão como organizações, tais como a Valia, poderão utilizar os dados de seus partici-
pantes.

Em agosto, após um esforço que envolveu toda a Fundação, alcançamos a segunda etapa desta 
jornada rumo à segurança de seus dados.

Novos tempos, novas etapas

Dentre as principais medidas já implementadas, está a aprovação e publicação de políticas de 
privacidade e demais normativos a respeito do tema. A divulgação destes termos traz clareza ao 
participante no que diz respeito à posição, direitos e deveres da Valia.

Outras medidas importantes, já em curso, fazem parte de um cronograma que se estende até 
o final do ano corrente. As mesmas são referentes a adequação de sistemas, contratos, maior 
segurança no tráfego de dados e medidas de comunicação e educação voltadas para o público 
interno e externo.

Há um leque de soluções dentro da LGPD que pretendemos aprimorar e implementar, para que 
todos os participantes possam aproveitar as soluções da Valia de forma cada vez mais segura. 

Toda a Valia unida por um mesmo propósito

Para que o projeto corra como esperado e seja finalizado no prazo estipulado, a Valia montou 
um time multidisciplinar para tratar do assunto. Ana Nolte, Gerente de Riscos e Compliance, foi 
nomeada como DPO (Encarregado de Proteção de Dados) da Valia e tem coordenado e 
orientado as áreas a respeito do tema. Ela é a responsável por receber e filtrar todas as 
informações tanto dos titulares dos dados como da Autoridade Nacional de Proteção de Dados 
(ANPD), atuando como intermediária entre a Valia e o órgão federal.

Vamos adiante!

Os próximos passos envolvem a consolidação das frentes de implementação, em especial 
com os ajustes sistêmicos necessários, adequações contratuais e ações de educação. 
Seguimos trabalhando com dedicação para atingirmos os melhores padrões e práticas de 
segurança para os seus dados pessoais.

https://www.valia.com.br/valia_news/saiba-como-a-valia-tem-trabalhado-para-garantir-a-protecao-de-seus-dados/
https://www.valia.com.br/valia_news/saiba-como-a-valia-tem-trabalhado-para-garantir-a-protecao-de-seus-dados/


Educação Financeira

Mudanças nos 
hábitos financeiros 
dos brasileiros 
durante a 
quarentena

A pandemia do novo coronavirus 
transformou muito setores da sociedade em 

2020. O distanciamento social como medida de contenção do vírus, ao redor de todo o mundo, 
surpreendeu muitas pessoas e impactou o mercado expressivamente. Com a chegada da crise 
em meados de março, muitos foram os brasileiros que se viram em situação de 
endividamento de uma hora para outra, por não terem uma reserva de emergência e 
eventuais perdas de renda.

De acordo com dados da pesquisa Ibope Inteligência encomendada pelo C6 Bank, 89% dos 
brasileiros tiveram a necessidade de reajustar seu orçamento e mudar seus hábitos financeiros 
em decorrência da pandemia. 

A mesma pesquisa aponta que a renda de 55% dos entrevistados foi afetada neste período, o 
que os levou a gerar uma consciência maior em relação aos gastos supérfluos, e 27% passaram 
a investir no futuro.

A importância de investir no futuro

Seja por precaução ou por necessidade, conversas sobre “planejamento financeiro” e “poupar 
para o futuro” se tornaram mais populares entre os brasileiros nos últimos meses. O Prevaler , 
plano extensível à família dos nossos participantes , existe também para situações como essa. 
Nele você pode investir seu dinheiro para realizar seus objetivos de médio e longo prazo ou 
simplesmente poupar para a aposentadoria, afastando as preocupações com o amanhã.

No entanto, poupar para investir não é tudo. É preciso, também, saber administrar as próprias 
finanças. Para facilitar esse processo, ao longo dos anos, a Valia tem se empenhado em 
produzir materiais úteis e que possam ajudar seus participantes a organizarem a vida 
financeira, a fim de evitar surpresas e amenizar os danos em tempos de incertezas como 
os que estamos vivendo.

Invista tempo em aprender a lidar com suas finanças

A jornada rumo a uma vida financeira confortável demanda aprendizado e monitoria 
constantes. Atitudes como anotar os gastos em uma planilha de orçamento doméstico, 
conversar com os familiares sobre responsabilidade financeira e até mesmo cursos básicos 
sobre investimentos, podem fazer uma grande diferença no seu bolso. A Valia possui uma série 
de cursos de educação financeira e investimentos para te ajudar a aproveitar melhor seu 
dinheiro. Vale a pena conferir e aplicar as dicas para começar a multiplicar suas economias e 
pavimentar a estrada rumo a um futuro financeiramente mais estável.
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