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Empréstimo

Você sabe quando é 
a hora de pedir um 
empréstimo?

Quitar dívidas mais caras, reformar a casa, 
comprar um carro ou até mesmo, investir... 
Seja para imprevistos ou oportunidades, 
muitas vezes pedir um empréstimo parece 
a única opção. Mas a verdade é que nem 
sempre é.

Apesar de prático e de ajudar bastante em determinadas situações, O empréstimo é uma linha 
de crédito que só deve ser considerada quando realmente for necessário. Com isso, podem ser 
excluídos os consumos de acessórios, viagens e muitas outras dívidas que não cabem no seu 
orçamento.

Quando contratar um empréstimo para gastos não essenciais vira uma rotina, a vida financeira 
sofre e o futuro é prejudicado. E para ajudar as pessoas na construção de um futuro mais digno 
e sustentável, a Valia faz esse alerta. Portanto, ao refletir e constatar a necessidade de contar 
com esse recurso, somente prossiga se realmente for necessário, e nesse caso conte com a Valia! 
Nós estamos aqui para te ajudar.

Como funciona o empréstimo da Valia?

A Valia oferece empréstimos a seus participantes dos planos Vale Mais, Valiaprev, Mosaic Mais 
Previdência e Benefício Definido com uma das taxas mais atrativas do mercado e diversas op-
ções de prazo, o que pode ser observado nos indicadores 03/2021 do Banco Central do Brasil 
(BCB) abaixo:  



BCB - Pessoa Física - Crédito Pessoal 
Condiginado Privado 
 
Período: 11/02/2021 a 19/02/2021

Taxas de juros
Taxa 

média de 
juros

Prazo 
médio

Posição Principais Instituições %a.m. %a.a. %a.m. Meses

2 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1,33 17,21

2,19 54,87

7 BCO DO BRASIL S.A. 1,52 19,82

21 BCO BRADESCO S.A. 2,15 29,14

24 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. 2,17 29,42

26 ITAÚ UNIBANCO  S.A. 2,22 30,21

Empréstimo Valia - ATIVO
Taxas de juros

Prazo (meses)
%a.m. %a.a.

Modalidade COM RESERVA

1,00 12,68 12

1,10 14,06 13 a 60

1,15 14,71 61 a 84

Modalidade SEM RESERVA com 
consulta prévia

1,35 17,46 12

1,60 20,98 13 a 60

Veja algumas informações:

  •  As prestações agora são fixas durante todo o contrato.
  •  O valor cai na sua conta em 2 dias úteis! Isso mesmo! A Valia reduziu o tempo 
      de crédito. 
  •  Para ter o valor em 2 dias úteis, você deve contratar o empréstimo diretamente pelo 
      Portal do Participante.
  •  As taxas são decrescentes de acordo com o prazo que contratar, ou seja, quanto menor o      
      prazo selecionado, menor será a taxa de juros.
  •  Os juros cobrados no empréstimo são revertidos para os próprios participantes em forma 
      de rentabilidade.

Conte com a gente para apoiá-lo em sua organização financeira. Acesse nossos vídeos, cursos 
e planilhas aqui em nosso site. Mas se mesmo assim você precisar de um empréstimo, faça com 
quem pode confiar 

Quer saber todas as condições dos nossos empréstimos? Acesse a página exclusiva no site e tire 
suas dúvidas. 

https://www.valia.com.br/educacao-financeira/calculadoras-e-planilha/
https://www.valia.com.br/educacao-financeira/videos/
https://www.valia.com.br/educacao-financeira/cursos-online/
https://www.valia.com.br/planos-e-servicos/servicos/emprestimos/
https://portal.valia.com.br/


Valia Institucional

ValiaCast: O podcast 
da Valia para você

O ValiaCast é o mais novo formato de co-
municação entre a Valia e você, permitindo 
estarmos próximos e levando conteúdo de 
relevância. Com episódio quinzenais, o Va-
liaCast oferece as mais diversas informações 
que te ajudam a entender e analisar melhor 
seus investimentos na Valia. 

No nosso podcast é possível ouvir sobre os resultados de investimentos na Fundação, educação 
financeira, análises sobre os impactos do cenário macroeconômico no Brasil e no exterior, informa-
ções sobre seu plano e muito mais! Tudo de forma simples, prática e em poucos minutos.

O ValiaCast pode ser ouvido pelo Spotify, Youtube ou por aqui mesmo.  

No último episódio, Henrique Fonseca, da gerência de investimentos da Valia, comenta sobre o 
cenário econômico atual e a nossa carteira de investimentos. Vem conferir!

Mas o que é um podcast?

O podcast nada mais é do que um programa de rádio, no qual o conteúdo é produzido sob de-
manda e o ouvinte pode acessar o tema de sua preferência quando quiser. 

Ele veio para ficar e há uma grande tendência no aumento do consumo desse tipo de conteúdo. 
Simples e rápido, você pode acessar quando quiser e escolher os temas de sua preferência. 



Educação Financeira

Alteração do
percentual pode ser 
feita até três vezes 
ao ano

Nós pensamos sempre no melhor para 
você e, por isso, desde o início de 2021 

disponibilizamos três períodos para alterar o percentual de contribuição do seu plano e as 
alterações são efetivadas duas semanas após a solicitação. 

Até 2020, as alterações poderiam ser feitas durante todo o ano, mas só eram efetivadas no 
primeiro dia útil do ano seguinte. 

Confira as datas:

Aproveite que o segundo período já começou e faça a sua alteração.

Por que aumentar o percentual de contribuição?

É interessante aumentar seu percentual de contribuição mensal porque, quando você contribui 
com maior valor, sua empresa contribui com a mesma quantia até o limite de 9%. Ah, vale lem-
brar que a contribuição não é sobre o seu salário.

Outra vantagem é que, além de aumentar seu saldo de conta e, consequentemente, sua futura 
aposentadoria, também é possível usufruir do Benefício Fiscal. Para saber quanto você precisa 
contribuir para ter desconto no IR, clique aqui.

Alterar o seu percentual de contribuição é muito simples! Basta acessar o Portal do Participante 
ou o App Valia Previdência e inserir o percentual desejado. A Lia, nossa assistente virtual, tam-

Início Fim Efetivação

1º de janeiro/2021 15 de abril 1º de maio

16 de abril 15 de agosto 1º de setembro

16 de agosto 15 de dezembro 1º de janeiro 
(ano seguinte)

https://portal.valia.com.br/
https://www.valia.com.br/calculadorabeneficiofiscal/index.html
https://portal.valia.com.br/
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bém pode te ajudar. 

Como é feito o cálculo do percentual de contribuição?

O cálculo é feito da seguinte forma:

Vamos considerar um participante que ganha R$ 5.377,10, ou seja, acima de 10 URs (R$ 
4.377.10).

  •  Contribuição do participante: (1% de R$ 4.377,10) + (9% de R$ 1.000,00- diferença entre     
      o salário base e as 10Urs) = R$ 133,77

  •  Contribuição da Empresa: (1% de R$ 4.377,10) + (9% de R$ 1.000,00- diferença entre o 
      salário base e as 10Urs) = R$ 133,77

Lembrando que esse cálculo só é válido para aqueles que ganham acima de 10 URs. Os parti-
cipantes que ganham menos contribuem com 1% do salário, mas podem a qualquer momento 
realizar contribuição esporádica de qualquer valor para incrementar o seu saldo de conta. 

Para saber exatamente quanto deve contribuir para alcançar seus objetivos, acesse a
Calculadora de Contribuição da Valia.

https://www.valia.com.br/calculadoradecontribuicao/index.html
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