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Educação Financeira e Previdenciária

Comece a aplicar 
os 4 pontos da 
mentalidade 
econômica na sua 
vida financeira
Você já reparou o quanto a sua mentalidade 
pode afetar suas finanças? Enquanto algumas 
pessoas fazem uso desenfreado do dinheiro e 

gastam como se não houvesse amanhã, outras se privam de utilizá-lo de forma saudável, por medo 
de que acabe.

Nossos valores e conceitos sobre dinheiro podem influenciar, e muito, a forma que enxergamos e 
fazemos uso desse recurso. Para te ajudar a lidar melhor com dinheiro e trilhar o caminho da pros-
peridade, a Valia separou alguns conceitos que precisam ser revistos e aplicados em seu dia a dia. 
Veja abaixo os 4 pontos da mentalidade econômica:

1) Valorize o fruto do seu trabalho

A pessoa com mentalidade econômica tem consciência de que o poder de compra é consequência 
de um salário adquirido após muito trabalho, e por isso merece ser valorizado. 

Quando gastamos deliberadamente, sem antes refletir quantas horas de trabalho foram necessá-
rias para comprar algo, estamos desvalorizando o tempo que investimos diariamente nos trabalhos 
realizados.

Para não cair mais nesta cilada financeira, calcule o valor da sua hora trabalhada e sempre que 
pensar em comprar algo, avalie se é uma compra realmente indispensável e lembre-se de quantas 
horas serão necessárias para cobrir este gasto.

https://portal.valia.com.br/Investimento/AlterarOpcao
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2) Economize e use seu dinheiro com sabedoria

O verdadeiro significado de economizar não é deixar de gastar, mas sim acumular poder de compra 
para investir no momento certo, sem gerar dívidas.

Uma pessoa econômica sabe fazer boas escolhas com o que tem, e por isso sempre tem dinheiro. 

Aprender a gastar melhor é essencial não só para as finanças pessoais, mas também para toda a 
nação. Quem economiza, adquire alto poder de compra, pois não deixa seus credores na mão.

3) Se a única diferença entre o simples e o luxuoso é o preço, opte pelo simples

As pessoas econômicas compram com base na utilidade e não na percepção de status que um pro-
duto ou serviço pode passar.

Isso não significa que é proibido comprar produtos luxuosos ou experiências caras uma vez ou outra, 
caso seja fruto de um sonho bem pensado. Mas estes itens precisam caber no orçamento. Lembre-se 
do item 1 e valorize o fruto do seu trabalho ao realizar essas compras.

Nesse tópico estamos falando de objetos de nosso cotidiano que podem ser mais simples e baratos, 
como um móvel ou até mesmo uma televisão. Se um modelo simples cumpre o papel esperado, por 
que gastar mais?

Quando produtos ou experiências não tiverem diferença ou vantagens realmente úteis para o seu dia 
a dia, opte sempre pelo simples e economize.

4) Realize pequenos esforços para investir mensalmente e multiplicar o seu dinheiro

Investir seu dinheiro requer disciplina, foco em um objetivo e tempo. Quanto maior o prazo do 
investimento, maiores os juros gerados. Em outras palavras, quanto mais tempo seu dinheiro passa 
investido, maiores as chances de ele se multiplicar, sem que você faça grandes esforços. 

Quem é participante da Valia, por exemplo, tem um foco de mais médio/longo prazo: a faculdade 
dos filhos, com o Prevaler, ou a própria aposentadoria mesmo. E como ela leva certo tempo para 
chegar, os juros sobre o investimento garantem a multiplicação do valor investido. Ao investir mensal-
mente na Previdência, você está pagando as parcelas de um amanhã mais digno e sustentável, como 
num financiamento, mas com os juros a seu favor. Quando chegar o tempo certo, você irá usufruir de 
seu investimento, e sabe o que é melhor? Ele já estará pago.

E então, preparado para adotar uma mentalidade econômica e prosperar cada vez mais?



Investimentos

Mantenha-se 
conectado com a 
Valia

Surgiu alguma dúvida sobre seu plano, o 
perfil de investimento mais adequado as suas 
necessidades ou quer saber como aderir ao 
Prevaler? Não se preocupe, vamos te mostrar 
diversas formas de se manter conectado com 

a Valia, ficar por dentro de todas as novidades e tirar suas dúvidas, também.

Redes Sociais

A Valia está no Facebook, Instagram e LinkedIn, basta buscar o perfil @ValiaPrevidencia. No 
último ano, fizemos muitas LIVEs, interagimos com os nossos seguidores divulgando campanhas e 
realizando quiz para testar o conhecimento e despertar a reflexão sobre temas interessantes - como 
planejamento financeiro e sonhos! Siga nossas páginas, deixe seu like e comente! Nós adoramos!

Canais Digitais de Atendimento

Quem não gosta de tirar dúvidas e resolver seus problemas sem sair de casa, não é mesmo? Então, 
na Valia você também consegue. A Lia, nossa assistente virtual, fica disponível 24 horas por dia, 7 
dias na semana, para te informar sobre seu saldo de conta, tudo sobre empréstimos e tirar dúvidas 
sobre qualquer assunto relacionado ao seu plano na Valia. 

Também temos o Portal do Participante, uma plataforma personalizada com os seus dados, em que 
é possível solicitar empréstimos, alterar seu percentual de contribuição, mudar seu perfil de investi-
mento, realizar uma contribuição esporádica e muito mais! Clique aqui e navegue por lá. Se nunca 
acessou o Portal do Participante, recomendamos que siga as orientações clicando em “Meu Primeiro 
Acesso”.

Agora se você é daquelas pessoas que fazem tudo pelo celular e amam um aplicativo, a Valia tam-
bém tem um app. para chamar de seu! Busque no seu celular, seja ele sistema IOS ou Android, pelo 
aplicativo Valia Previdência e baixe agora. O app é intuitivo e traz as suas informações pessoais 
também. Use o mesmo login e senha que você utiliza para acessar o Portal do Participante. Ah! E 
habilite as notificações para saber todas as novidades da Valia.

Por fim, temos o nosso e-mail Fale Conosco (fale.conosco.valia@vale.com) que tem um prazo de até 
5 dias úteis para responder. Nossa equipe está preparada para te ajudar.

https://portal.valia.com.br/
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Monitor de Investimentos

Você já reparou que todo final de mês aparece um e-mail na sua caixa com o título “Monitor de 
Investimentos”? Esse informativo é muito importante para o acompanhamento dos seus investimentos
aqui na Valia. Nele, apresentamos as rentabilidades dos perfis em curto, médio e longo prazo, as 
informações por segmento, além do cenário nacional e internacional. A leitura é rápida e pode te 
ajudar no acompanhamento de seus investimentos. Acompanhe sempre o Monitor de Investimentos e 
fique atento porque em breve teremos novidades.

Site Valia

Se você ficou com dúvida sobre algum assunto, quer entender melhor as vantagens do seu plano, co-
nhecer mais sobre educação financeira e previdenciária e acompanhar de perto todas as novidades 
da Valia? Então o lugar certo é o nosso site. Aqui é o local onde mantemos nossos participantes mais 
atualizados e todas as novidades são apresentadas em 1ª mão e da forma mais completa possível. 
Sempre que puder, acesse o nosso site, navegue por ele e deixe seu like ou comentário em nossas 
matérias. 

Como você pode ver temos diversos canais para nos mantermos conectados. Escolha aquele que 
mais pode facilitar a sua rotina e nos acompanhe. Aproveite para atualizar seus dados pessoais na 
Valia. Assim conseguimos entrar em contato com você se precisar.



Valia Institucional

Faça mais por você 
e por sua família!
Um dinheiro extra é sempre bem-vindo, não 
é mesmo? E quando o assunto é PLR, na 
maioria das vezes esse dinheiro já tem des-
tino certo antes mesmo de ser depositado.

Quitar as dívidas, reformar a casa, viajar 
com a família... todos esses planos são 
muito bons, mas sabia que você pode fazer 

tudo isso e ainda investir no seu futuro e da sua família?

É isso mesmo! A PLR é uma grande oportunidade de viver o presente, fazer mais pelo seu futuro e 
da sua família e ainda usufruir de vantagens. 

Ao investir parte da PLR na Valia você:

• Aumenta o saldo do seu plano

• Aumenta o seu benefício futuro 

• E ainda pode usufruir do benefício fiscal. Isso significa que se você faz a sua declaração de Im-
posto de Renda no modelo completo você tem desconto no Imposto de Renda.

Clique aqui e faça sua contribuição esporádica. Você também pode fazer direto pelo App Valia 
Previdência. 

E tem mais: Faça uma contribuição voluntária ao Prevaler no período de 22/02 a 10/03 e con-
corra a 2 prêmios de 50 mil pontos Livelo/cada!

Quer concorrer mas ainda não é participante Prevaler? Faça sua adesão, uma contribuição volun-
tária ao plano e concorra*, também. O 2° prêmio de 50 mil pontos Livelo pode ser seu! 

*Conclua adesão até 05/03, para dar tempo de fazer a contribuição voluntária durante a Campa-
nha.

Clique aqui e faça sua contribuição ao plano patrocinado ou Prevaler.

Confira regulamento da Campanha no site Valia.
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