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Prevaler

Prevaler: Vale a 
pena investir em um 
momento de crise?

Apesar das incertezas econômicas do 
momento atual, são em períodos como este 
que percebemos o quão importante é ter um 
planejamento financeiro e continuar investin-
do no futuro para realizar nossos sonhos e 
cuidarmos de quem amamos. 

É difícil prever quando haverá períodos de recessão, mas é possível se preparar para eles, inves-
tindo em produtos confiáveis para usufruir de sua rentabilidade em um momento futuro. 

O Prevaler é ideal para isso! Veja aqui alguns motivos para investir nele mesmo em meio à crise:

1) O Prevaler pode garantir tranquilidade financeira para você ou para 
quem você ama

O Prevaler é uma boa opção tanto para quem quer guardar dinheiro para realizar sonho de 
curto ou médio prazo quanto para quem quer fazer uma reserva financeira para algum familiar, 
como filhos ou pais. Ele também pode ter o objetivo de complementar a renda na aposentadoria. 
É um plano versátil que pode atender a diferentes necessidades.

Em meio a uma crise, é uma forma de ter a segurança de que você vai conseguir realizar o que 
deseja no futuro. Imagine se seu filho quiser fazer um intercâmbio, por exemplo. Mesmo em meio 
a um cenário econômico menos favorável, pode ser possível proporcionar isso a ele, pois você 
escolheu investir num plano confiável e rentável agora e tem os recursos para pagar por isso 
mais adiante.



2) No Prevaler seu dinheiro rende mais

O Prevaler é um plano administrado pela Valia, uma instituição com 47 anos que preza por trans-
parência e confiabilidade.

Ao longo dos anos, a Valia manteve um excelente histórico de rentabilidade. Um bom exemplo 
disso é que, em pouco mais de um ano, o Prevaler acumulou um patrimônio de mais de 16 mi-
lhões de reais.

Além disso, mantém baixa taxa de administração (0,5% ao ano) e ZERO taxa de carregamento.

3) O Prevaler oferece vantagens para você usufruir agora

No Prevaler, estamos sempre pensando em oferecer benefícios para nossos participantes. Então, 
firmamos parcerias com o Prev.4U, um programa de “Compre e Ganhe”, e o Livelo, o maior pro-
grama de pontos do Brasil.

Ao realizar compras nos sites das lojas parceiras do Prev.4U, você ganha descontos que são 
convertidos em aportes para o seu plano Prevaler. Ou seja, enquanto você compra o que precisa, 
você poupa para o seu futuro.

O Livelo é um programa de pontos em que você acumula ao fazer compras online ou com um 
cartão de crédito participante. Seus pontos podem ser trocados por itens de um catálogo de mais 
de 800 mil opções.

Essas vantagens permitem que suas compras não representem apenas despesas, mas que se tor-
nem formas de reduzir gastos e investir no futuro.

4) Ao investir no Prevaler, você economiza na declaração do Imposto de Renda

Quem investe no Prevaler pode deduzir até 12% da sua renda bruta anual tributável na declara-
ção do Imposto de Renda. Isso significa que, ao investir no seu futuro, você economiza na hora 
da declaração, o que é essencial em períodos de crise.

Portanto, por mais difícil que seja economizar neste momento tão crítico, não deixe de se 
programar e investir uma quantia para realizar seus sonhos. Você pode contar com a Valia para 
proteger suas finanças e garantir que crises financeiras não vão te impedir de ter um futuro digno 
e sustentável.



Segurança da Informação

Orientações para 
identificar e-mails 
perigosos

No meio digital é preciso estar atento a 
tentativas de golpe, sejam eles por mensa-
gens de WhatsApp ou e-mails. Por entender 
a importância em zelar pela segurança da 
informação, a Valia investe em maneiras de 
impedir ataques ao nosso sistema e proteger 

os dados dos nossos participantes.

A Fundação possui uma Política de Segurança da Informação que tem o objetivo de estabelecer 
as diretrizes de segurança, preservando as informações e sua imagem corporativa. Esse documen-
to está alinhado aos conceitos da Lei Geral de Proteção de Dados.

É nossa função orientar a respeito das informações que estão sendo enviadas pela Valia para 
que nossos participantes não sejam alvo de algum ataque na internet. Por isso, convidamos Fábio 
Araújo, um dos responsáveis pela Segurança da Informação na Valia, para dar algumas dicas de 
como identificar os nossos e-mails de maneira mais fácil.

Ao receber um e-mail da Valia, fique atento:

O remetente do e-mail deve sempre ter o @vale.com. Os e-mails de notícias, campanhas institucio-
nais, informações sobre seus investimentos, entre outros será sempre encaminhado pelo endereço 
valiaweb@vale.com.

Mas você também pode receber o retorno de um atendimento pelo e-mail fale.concosco.valia@
vale.com.

Então, a dica é cadastrar esses e-mails como um remetente confiável na sua lista de contatos para 
sempre ter na sua caixa de entrada novidades e notícias da Valia.

• Informações sigilosas estão sendo solicitadas? A Valia nunca pedirá por e-mail dados confi-
denciais, como sua senha de acesso ao Portal do Participante. Caso a mensagem esteja pedin-
do alguma dessas informações, desconfie.

https://www.valia.com.br/wp-content/uploads/2021/03/Politica-de-Seguranca-da-Informacao.pdf
mailto:valiaweb@vale.com
mailto:fale.concosco.valia@vale.com
mailto:fale.concosco.valia@vale.com


• Os links são suspeitos ou incorretos? Links falsos são muito comuns em e-mails de golpes. Isso 
pode ser facilmente verificado quando, ao passar o mouse sobre o link (sem clicar!) aparece 
um outro endereço que não remeta ao site da Valia (www.valia.com.br) ou do Prevaler (www.
prevaler.com.br), por exemplo. “Os e-mails da Valia são sempre enviados com criptografia 
para dar mais segurança e evitar possíveis vazamentos de informação”, diz Fabio Araujo.

• Ficou na dúvida sobre a informação recebida? Não hesite em nos contactar, caso tenha 
recebido uma mensagem que lhe pareça estranha. Além disso, lembre-se de conferir tanto as 
redes oficiais da Valia como o site, as redes sociais e os canais de relacionamento para saber 
se aquela informação é verdadeira.

http://www.valia.com.br
http://www.prevaler.com.br
http://www.prevaler.com.br


Educação Financeira e Previdenciária

Conheça a nova 
Calculadora de 
Benefício Fiscal da 
Valia e economize!
 

Saber o quanto precisa contribuir para 
aproveitar ao máximo o Benefício Fiscal 
nunca foi tão fácil! Pensando em facilitar os 
seus cálculos e ajudar você a economizar na 

declaração do Imposto de Renda (IR) a Valia lançou a nova Calculadora de Benefício Fiscal.

“O objetivo é oferecermos uma ferramenta ainda mais simples para os nossos participantes cal-
cularem diretamente o valor necessário para usufruir ao máximo o benefício fiscal. O resultado 
pode contemplar outros planos PGBL, como o Prevaler. O participante já pode, dali mesmo gerar 
um boleto ou aumentar o percentual de contribuição para alcançar o teto do benefício.”, comenta 
Camila Carnevale, do time de Marketing da Valia.

Como usar a nova Calculadora de Benefício Fiscal da Valia?

Usar a calculadora é fácil: 

1) Para começar, basta acessar a calculadora, inserir seu “Salário” e o campo “Outras rendas 
tributáveis”, caso tenha.

2) Se seu salário é inferior a 10 UR, o campo “Percentual de Contribuição” permanecerá inativo, 
pois os valores da sua contribuição e da contribuição que a empresa faz para você são, obri-
gatoriamente, de 1% do seu salário.

3) Mas se seu salário é superior a 10 UR, você pode alterar os campos “Percentual de contribui-
ção” ou escolher a opção “Valor da contribuição” para contribuir com o que desejar.

4) Por último, você pode calcular ainda as “Contribuições Esporádicas” na sua previdência, ou 
até mesmo os investimentos que você faz no Prevaler ou em outro PGBL. 

5) E se você ver que todas as suas contribuições ainda não são suficientes, clique e altere o seu 
percentual de contribuição ou realize uma esporádica.

“O diferencial da calculadora de benefício fiscal é que o participante simula de maneira indivi-
dualizada, uma vez que os cálculos são com base em seu salário, em sua contribuição e outras 
rendas tributáveis”, diz Camila.
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