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Prevaler

Conheça a 
campanha “Coisa 
boa a gente indica”.

Quando o Plano Prevaler e a Livelo se 
juntam, você já sabe que vem coisa boa - e 
coisa boa, a gente indica e compartilha 
com quem a gente mais ama!

A campanha funciona da seguinte forma: até o dia 02 de julho você  pode aderir e/ou indicar o 
Prevaler aos seus familiares, enquanto concorre a milhares de pontos Livelo.

Para participar não tem mistério:

Faça a sua adesão ao Prevaler.

Ao se inscrever no Prevaler dentro do período da campanha, você está participando automatica-
mente do sorteio para concorrer a 60 mil pontos Livelo.

Convide um familiar!

Ao convidar um familiar para se inscrever no Plano Prevaler, você está participando automatica-
mente do sorteio para concorrer a 40 mil pontos Livelo.

Mais chances de ganhar!

Os cinco participantes com mais familiares aderindo ao Prevaler durante a campanha ganham 
na hora 4,6 mil pontos Livelo.



Os pontos que você ganhar podem ser convertidos no site da Livelo em milhares de produtos, 
como passagens aéreas, eletrodomésticos, smartphones, experiências como passeios e SPAs e 
muito mais!

Mas atenção: somente serão válidas as adesões de familiares oriundas de convites enviados pelo 
participante Valia, via Portal do Participante.

Aproveite a oportunidade!

Para mais detalhes, confira o Regulamento da Campanha.

https://login.microsoftonline.com/valiaservicos.onmicrosoft.com/oauth2/v2.0/authorize?p=b2c_1_susi_portal_prd&client_id=21826c34-424c-4eae-8a5f-4981e0ed469d&redirect_uri=https%3a%2f%2fportal.valia.com.br%2f&response_mode=form_post&response_type=id_token&scope=openid&state=OpenIdConnect.AuthenticationProperties%3d7_aTQ6zVXKw_oLc2sf0skQyIfgTnxi-jsyoJbrVv8WQVJrUNtjLsy7MIz2rmLzh_v-TWxcDacjxACGYK_mWhs8_NbZblBbUpGL9xI3OzUJFXfXRAscGtmCjB5aQXqak-oz8B2zGevLz4gZ6ikhujisuhYnsyefXMA2JFGf0Oz1YDiBKr-rA6juqgqKJIutbKoT2DVfGTzYFB7FCSjRjHUA&nonce=637593651761828238.N2Q3NzBjOWUtZDI1NC00ZTc3LWE0MTAtMzVmM2VlZTQyYWMwZDNiZDYwY2ItNTIyZS00YjE2LWIxMjQtY2I4MDU5NzQ2NWQ3
https://www.valia.com.br/wp-content/uploads/2021/06/Regulamento-Campanha-Indicacao.pdf


Prevaler

Como fazer uma 
simulação de 
investimento no site 
do Prevaler?

Simule seu investimento com o Prevaler e veja como realizar sonhos:

Não importa qual é a finalidade do seu investimento, o Prevaler te ajuda a descobrir a melhor 
maneira de se planejar utilizando nossos simuladores!

Disponível no site do Plano Prevaler, a simulação é realizada com base no sonho que você quer 
realizar ou no investimento mensal que você tem disponível.

Realizar a simulação pode te ajudar a ter mais certezas sobre o futuro do seu patrimônio e garan-
tir um planejamento bem mais assertivo. Além disso, é bem simples de fazer, e você pode come-
çar clicando aqui. 

1) Escolha qual o seu tipo de simulação: Aposentadoria, Construção de Patrimônio, Educação ou 
Investimento Mensal. 

2) Em cada uma delas você deverá preencher precisamente os campos em branco, informando 
dados como ‘qual valor pretende acumular’, ‘com quantos anos deseja solicitar o recebimento’, 
entre outros. 

3) Ao final, o simulador irá traçar um planejamento ideal para que você alcance seus objetivos da 
maneira mais confortável possível.

Agora que já sabe como nossos simuladores funcionam, que tal fazer um teste e descobrir como 
realizar seus sonhos com mais clareza?

Acesse agora mesmo o site do Prevaler e faça sua simulação:

https://www.prevaler.com.br/

https://www.prevaler.com.br/
https://www.prevaler.com.br/


Educação Financeira e Previdenciária

Quais são as 
vantagens de 
aumentar 
o Percentual de 
Contribuição?
 

Quais são as vantagens de aumentar o Percentual de Contribuição?

As vantagens de aumentar seu percentual de contribuição são inúmeras e iremos apresentar algu-
mas delas para você!

Para começar, é importante saber que seu percentual de contribuição  pode ser alterado ao longo 
do tempo, e aumentá-lo é uma decisão que pode fazer toda diferença em seu futuro. 

Você sabia que sua empresa contribui junto com você?

Isso significa que, até o teto de 9%, o valor com o qual a empresa contribui é o mesmo que o seu.  
Ou seja, contribuir mais significa acumular mais patrimônio. 

Outra vantagem em aumentar sua contribuição é a dedução no imposto de renda. Para quem faz 
declaração no modelo completo, há a possibilidade de reduzir os impostos a serem pagos ou 
aumentar sua restituição. Acesse nossa Calculadora de Benefício Fiscal e simule essa vantagem.

Mais investimento hoje significa mais segurança amanhã

Esse já é um ótimo motivo para você reajustar sua contribuição. Lembre-se que sua previdência 
está sendo construída para lhe oferecer suporte no futuro, e que o aumento de hoje significa maior 
renda lá na frente. 

Uma boa dica para aumentar seu percentual de contribuição sem doer no bolso é ajustando seus 
gastos, os fixos e os variáveis. Nosso simulador de pequenos gastos também pode te ajudar a 
entender como aquele cafezinho depois do almoço, ou aquela pizza do final de semana podem 
afetar sua contribuição, acesse aqui e simule. 

https://www.valia.com.br/calculadorabeneficiofiscal/index.html
https://www.valia.com.br/PequenosGastos/Assets/Simulador/index.html
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Decidido a investir mais no seu futuro? 
A nossa calculadora de contribuição pode te ajudar. Clique aqui e simule o valor que deseja 
contribuir. 

E fique atento aos períodos de alteração do percentual de contribuição!

A partir de agora, os participantes dos planos Vale Mais e Valiaprev não precisam mais aguardar 
até o ano seguinte para efetivar o seu pedido de alteração de percentual de contribuição.

A janela atual, que começou em 16 de Abril, se encerra no dia 15 de Agosto, e a efetivação é rea-
lizada em Setembro. Não perca o prazo de alteração e reajuste o quanto antes sua contribuição, 
o investimento de hoje é a segurança de amanhã.

Clique aqui e faça a alteração do seu percentual de contribuição.

https://www.valia.com.br/calculadoradecontribuicao/index.html
https://www.valia.com.br/investimentos/alteracao-do-percentual-de-contribuicao/

