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PARTICIPANTES ATIVOS

Investimentos

Faça sua Análise
de Perfil Investidor!
Cada pessoa tem características e objetivos
próprios que podem mudar ao longo da
vida. O mesmo ocorre com a maneira pela
qual desejamos investir nosso dinheiro.
Por isso, a Valia acaba de disponibilizar o
formulário de Análise de Perfil de Investidor
(API), para que nossos participantes
descubram qual a opção de investimento
ofertada pela Fundação é mais adequada as suas características pessoais, objetivos no momento
ou tempo restante para a sua aposentadoria.
Para conhecer o seu perfil de investidor, basta acessar o Portal do Participante, na seção “Alterar
Opção de Investimento” e responder ao questionário. Ou se quiser responder agora, clique aqui.

Quais são as opções de investimento existentes?
Atualmente, a Valia disponibiliza as seguintes opções de investimento: Ciclos de Vida e os Perfis
de Investimento.
Veja abaixo cada opção:

Ciclo de Vida:
Nesta opção, seus investimentos seguem uma alocação que varia ao longo do tempo, reduzindo
a sua exposição a ativos de risco à medida que se aproxima a data de aposentadoria.

Perfis de Investimento:
Nesta opção, seus investimentos seguem uma alocação fixa independentemente do horizonte de
tempo.
• Perfil DI: 100% dos recursos são alocados em Renda Fixa indexados ao CDI (Certificado
de Depósito Bancário).
• Perfil Mix (antigo perfil Fix)*: 100% dos recursos são alocados em Renda Fixa, operações
com participantes e fundos multimercados.
• Perfil Mix 20: 80% dos recursos são alocados em Renda Fixa, operações com
participantes, fundos multimercados e 20% em renda variável.
• Perfil Mix 40: 60% dos recursos são alocados em Renda Fixa, operações com
participantes, fundos multimercados e 40% em renda variável.
É importante que o participante opte por uma opção de investimento adequada ao seu perfil, de
modo que seus investimentos façam sentido, conforme suas características e objetivos.

Investimentos

Aproveite as
vantagens de
fazer contribuições
esporádicas!
O início do ano é uma época de muitos
gastos extras, como: material escolar, IPTU,
IPVA, dentre outras contas. Mas viemos te
dizer que é possível curtir o presente, quitar dívidas e ainda investir na Valia.
E tem mais: investindo você ainda pode pagar menos Imposto de Renda.
O segredo para conseguir tudo isso é manter um planejamento financeiro realista, controlado e
separar sempre um dinheirinho para fazer contribuições esporádicas em seu plano.
Esse tipo de contribuição é opcional e não tem valor definido. O participante escolhe com
quanto e por quanto tempo deseja contribuir. Veja como é simples de fazer: acesse o Portal
do Participante ou app Valia Previdência e solicite sua contribuição esporádica. Se você tiver
alguma dúvida, pode perguntar à Lia, nossa assistente virtual.

E o benefício fiscal?
Quanto mais você investe em seu plano de previdência, mais você ganha no seu futuro e ainda
usufrui do benefício fiscal.
Todos os participantes dos planos da Valia podem usufruir desse benefício. Por causa dele, é
possível abater até 12% do valor da sua renda bruta ao fazer a declaração do imposto de renda
no modelo completo.
Para saber o quanto tem que investir ao longo do ano para aproveitar o benefício fiscal,
criamos o jogo “Dieta do Leão”, uma calculadora onde você informa seu salário e outras
rendas tributáveis, o valor da sua contribuição na Valia, o valor da contribuição esporádica e
o investimento PGBL, quando aplicável, em outras instituições. Com todas essas informações, o
próprio jogo calcula o quanto falta para obter o máximo de desconto no Imposto de Renda.
Dessa forma, você pode se preparar para investir mais no seu plano de previdência ao longo do
ano e aproveitar melhor seus ganhos extras.

Educação Financeira e Previdenciária

Planeje seu futuro.
Utilize nosso
Simulador de
Benefícios

na hora de conhecer nosso simulador de benefícios.

O planejamento da sua aposentadoria está
em dia? E quanto à sua renda, você tem
alguma ideia do quanto terá daqui a 20 ou
30 anos? Se suas respostas foram não, está

O simulador de benefícios da Valia existe para te ajudar a planejar melhor seu futuro, tendo em
vista as suas expectativas presentes. Ele te dá a projeção do valor que você terá acumulado no
fim de seu período de trabalho.
Assim, você pode avaliar se o valor projetado corresponde às suas metas e objetivos ou se
precisará reajustar seus investimentos hoje, para desfrutar de um amanhã mais tranquilo.
Não deixe para amanhã! Aproveite o início do ano para refletir sobre seus investimentos e
reprogramar suas finanças.
Quem se planeja sempre sai ganhando, portanto, use nosso simulador para saber desde já se
está no caminho certo para a construção da sua aposentadoria.
E então, quer simular? Faça uma simulação agora mesmo!
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