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PARTICIPANTES ATIVOS

Educação Financeira

Compras que te
trazem retorno:
os benefícios do
cashback
Você provavelmente já ouviu falar sobre
cashback, mas sabe do que se trata?
Para quem gosta de economizar e pesquisar bastante antes de realizar qualquer compra, o
cashback é uma ótima saída para poupar até nas compras!
A palavra ‘Cashback’ vem do inglês e em tradução literal significa ‘dinheiro de volta’, e se trata de
um programa de recompensas que devolve ao comprador um percentual do valor do produto.
Como funciona?
O aumento das compras online levou empresas e bancos a oferecerem o cashback como uma forma
de incentivo. Ele funciona devolvendo ao cliente parte do dinheiro da compra - que pode ser
acumulado e resgatado, ou que fica disponível em créditos para uma próxima compra.
É preciso ficar atento às regras, já que cada instituição utiliza o cashback de forma diferente. Além
da variação de porcentagens de devolução, também há diferença na forma como o cliente recebe
essa devolução.
Como poupar com o Cashback?
Não é porque parte do dinheiro retorna para você que as compras com o programa de recompensas
estão liberadas.
Lembre-se que o cashaback deve ser uma ferramenta de economia, e não uma armadilha
para que você extrapole o orçamento!

Aproveite a parceria entre o Prevaler e o Prev.4U
Uma das empresas que oferece a vantagem do cashback é a Valia em parceria com o Prev.4U. Com
esse programa todos os participantes do Plano Prevaler recebem de volta parte do dinheiro gasto nas
compras on-line em lojas parceiras. Este dinheiro retorna como contribuição extra no plano Prevaler, aumentando seu saldo em conta!
Se você é participante Prevaler, siga o passo a passo e aproveite:
1. Acesse valia.prev4u.com.br .
2. Em “Cadastre-se” digite seu e-mail e crie uma senha.
3. Logado(a) no site, passe o mouse sobre o saldo no topo à direita e clique em “Meus Dados”.
4. Preencha os campos necessários e confirme.
5. Prontinho, agora basta buscar por suas lojas favoritas e - direcionado(a) via Prev.4U - concluir
suas compras com cashback para o Prevaler!
Agora que você já conhece os benefícios do cashback, que tal utilizá-lo para economizar mais?
Lembre-se de acessar o Prev.4U, sempre que precisar comprar algo on-line.
Para aproveitar estas vantagens e ainda investir no seu futuro, faça agora mesmo sua adesão ao
Prevaler. Conheça as vantagens do plano aqui.

Educação Previdenciária

Como construir um
futuro confortável
para sua família?
As preocupações com o futuro é parte da
rotina de quem tem uma família. Porém,
em um momento de crise como o que vivemos hoje, é necessário traçar estratégias
confiáveis para não só ter uma segurança financeira, mas também para realizar sonhos e
planos daqueles que amamos.
Como participante da Valia, você tem se preparado para sua aposentadoria e já sabe que
planejar o futuro não precisa ser algo estressante ou complicado. Agora, é hora de pensar
também nos sonhos e planos dos seus filhos ou outros familiares.
Para isso, você pode contar com o Prevaler, o plano da Valia criado para proporcionar
maior autonomia no planejamento de metas de médio e longo prazo e possibilitar um futuro
confortável para sua família.
Completando dois anos em outubro, o Prevaler é uma das formas mais rentáveis de guardar
dinheiro para alcançar seus objetivos. Em um comparativo com outros planos semelhantes
disponíveis no mercado, o Prevaler demonstra maior rentabilidade líquida no período
de 12 meses no perfil Ative, além de possuir baixa taxa de administração e não cobrar
taxa de carregamento.
É por esses e outros motivos que dizemos que, com o Prevaler, o seu dinheiro rende mais.
Por onde começar a investir no futuro da sua família?
Agora que você já sabe que o Prevaler é uma boa alternativa para investir no futuro da sua
família, pode estar se perguntando por onde começar a traçar seus planos para colocá-los
em prática. Não se preocupe!
Veja abaixo algumas dicas simples para te ajudar a dar os primeiros passos:
1. Defina suas prioridades: o que é mais importante para você e sua família? Um intercâmbio
para o seu filho? A compra da casa própria? Defina seus principais objetivos por ordem de prioridade.
2. Separe suas metas de acordo com o prazo: após definir suas prioridades avalie quais das
suas metas são de médio prazo e quais delas são de longo prazo. Assim, fica mais fácil traçar um
plano de ação para alcançá-las.

3. Faça uma simulação: descubra exatamente por quanto tempo e qual o valor precisará poupar mensalmente para alcançar seus objetivos no simulador do Prevaler.
4. Faça sua adesão: você pode aderir ao plano como beneficiário ou apontar um de seus
familiares para receber os valores investidos no final do período escolhido.
Viu como é possível fazer planos para o futuro da sua família de forma simples e segura?
Faça já sua adesão e aproveite todas as vantagens de fazer parte do Prevaler!
Clique aqui e saiba mais!

Educação Financeira

Como falar
sobre educação
financeira com as
crianças?
O papel dos pais é fazer o possível para
que seus filhos aprendam o suficiente para
se tornarem adultos independentes, o que inclui ensiná-los a como lidar com o dinheiro.
Mas como abordar um assunto tão complexo com os pequenos sem confundi-los ou assustá-los? Conversamos sobre isso com Anna Luisa Carvalho, planejadora financeira e mãe de
duas crianças, e ela nos explicou como tornar esse processo mais natural e até divertido.
Educação Financeira para crianças: quando começar?
Segundo Anna Luisa Carvalho, não há uma idade ideal para começar a falar com as crianças sobre educação financeira. O assunto deve ser introduzido desde cedo e de forma
natural e devemos nos atentar aos nossos próprios comportamentos financeiros, já que elas
aprendem por observação.
“Se você evita falar sobre isso ou fala de um jeito negativo, como “dinheiro não nasce
em árvore”, “tá pensando que meu dinheiro é capim?” ou “dinheiro não traz felicidade”,
você está colocando o dinheiro numa posição negativa e a criança vai absorvendo essas
ideias”, explica a especialista.
Para que as crianças compreendam o papel do dinheiro e como pagamentos funcionam,
uma boa opção é incluí-las em transações financeiras, como apertar botões em máquinas de pagamento e caixas eletrônicos ou receber e conferir o troco. Dessa forma, elas
aprendem de maneira prática.
Além disso, conforme são envolvidas na rotina financeira da família, surgem perguntas
sobre o assunto e essa é uma oportunidade de explicar sobre finanças, respeitando o interesse e a maturidade das crianças.
Como ensinar educação financeira na prática?
Uma opção é dar a elas um cofrinho, preferencialmente transparente, para que possam
aprender como o dinheiro pode ser gasto ou acumulado ao longo do tempo. Você pode até
dar nome a cada cofrinho conforme o objetivo pelo qual ele está sendo formado: comprar
um jogo, trocar a bicicleta, comprar tickets de um parque, etc.

“Isso vai trazendo para a criança a noção de que ela começa com pouco, mas, se ela tiver
paciência e estiver sempre guardando, aquele pouco vai crescendo”, diz Anna Luisa.
Por volta dos sete anos ou quando julgar que a criança está preparada, uma boa alternativa é começar a dar uma mesada. Segundo a planejadora financeira: “A gente deve começar com valores baixos, dentro do orçamento familiar, porque a intenção é que a criança
possa administrar o seu dinheiro e fazer escolhas de acordo com os objetivos dela”.
Ela também adverte que os pais devem permitir que os filhos gastem o dinheiro como bem
entenderem para que aprendam desde cedo sobre o que valorizam e tenham a oportunidade de cometer erros.
Além disso, ela também alerta: “A gente não pode associar a mesada a castigos ou recompensas. Se você combinou que ela vai receber (a mesada) todo mês, você tem que cumprir.
Imagine se, ao cometer um erro no trabalho, você ficasse sem o salário. Isso associa o
dinheiro a algo ruim”.
Para pré-adolescentes e adolescentes, um pouco mais maduros, os pais podem abrir uma
conta em um banco digital e fazer o pagamento da mesada por lá. Dessa forma, eles poderão não só administrar seus ganhos, como também a usar o cartão de débito, e depois
de crédito, controlar seu saldo e até poupar dinheiro, tudo sob a supervisão dos pais. Com
o tempo, é possível também começarem a entender o conceito de investimentos.
Finanças familiares: o quanto devemos compartilhar com os filhos?
Mesmo com filhos pequenos, não é aconselhável esconder problemas financeiros deles.
O mesmo é válido para aqueles que têm uma situação financeira confortável. O segredo
em ambos os casos é encontrar uma maneira de se comunicar de maneira honesta, porém
respeitando a maturidade da criança.
Se você estiver em uma fase difícil, seus filhos provavelmente vão perceber. Não falar sobre
o assunto pode fazer com que eles se sintam ansiosos e inseguros. Então, o recomendável
é falar do assunto abertamente e tentar ressaltar pontos positivos do momento de crise.
Assim, ela compreende o que está acontecendo e consegue ver o lado bom da situação.
Já quando a família tem uma boa condição financeira, é importante mencionar que seu
estilo de vida não é o padrão da maioria das pessoas sem associar isso a algo negativo ou
a uma suposta superioridade, permitindo que a criança tenha contato com a realidade.
E previdência é coisa para criança?
Claro! Por isso e motivados pelo mês “delas”, convidamos a criançada da família de nossos
participantes, a gravar um vídeo respondendo/representando “Por que devemos investir
nos sonhos do futuro?”. Recebemos 21 vídeos incríveis e a criança dona do vídeo mais
curtido no Facebook da Valia, ganhou um Drone! Quer ver o resultado desse concurso?
Assista aos vídeos da 3ª edição da Geração Meu Dindim, clicando aqui

Agora imagina poder construir mais do que uma base de educação financeira, mas um saldo real para ajudar a realizar os sonhos dos seus “pequenos” ao longo da vida... Aqui na
Valia os pequenos investidores podem começar assim que nascem. Isso mesmo! O Prevaler
é um plano de investimento de longo prazo e resgatável de forma programada que
pode ser feito para seu filho ou familiar até quarto grau. Para saber mais, clique aqui
Está preparado para falar com seu filho sobre finanças?
Viu como falar sobre finanças com as crianças pode ser mais simples do que imaginava?
Coloque em práticas essas dicas e elas poderão contribuir para desenvolver uma relação
mais saudável com o dinheiro e fazer boas escolhas financeiras hoje e no futuro.
Para começar essa jornada brincando, que tal usar nosso jogo online? Nesta aventura, o
desafio do jogador é ultrapassar obstáculos para mudar de fases, acumulando dinheiro
enquanto evolui no jogo. Acesse aqui.
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