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Relatório Anual 2013 disponível no site 

A Valia disponibilizou hoje, dia 15/04, o Relatório Anual de Informações, referente 

aos dados de 2013. O documento está à disposição de todos no site da Fundação, 

na seção “Relatório Anual”. A divulgação dos dados é um compromisso da Valia com 

a transparência de sua gestão e mais uma oportunidade dos participantes 

acompanharem a performance dos planos administrados pela Fundação. Aquele 

que desejar poderá ter acesso ao documento, em meio impresso, solicitando-o 

pelos canais de atendimento da Valia ou imprimindo pelo próprio site. 

No relatório é possível conferir os dados consolidados da Valia e de cada plano de 

benefícios (BD, Vale Mais, Valiaprev e Cenibra). Com relação ao Plano de Benefício 

Definido (BD), é importante destacar que o valor de R$1.139.160M, registrado a 

título de “Fundos Previdenciais”, deve ser analisado do seguinte modo: 

 R$ 476.007M – saldo remanescente do primeiro superávit apurado, liquidado 

(pago integralmente) em março último; 

 R$ 663.153M – saldo do novo superávit, destinado à continuidade do 

pagamento dos 25% mensais sobre o valor líquido das contribuições, até 

que se esgotem os recursos e persistam as condições legais e 

regulamentares para a sua concessão. 

 

Deve-se destacar também que o valor do novo fundo, sujeito às normas da 

Resolução CGPC-26, certamente sofrerá alterações e, nesta condição, não há como 

fazer previsões fidedignas sobre o seu tempo de duração, que pode variar por 

diversas razões. Dentre as razões destas variações estão, por exemplo, os resultados 

dos investimentos e a eventual necessidade de recomposição da reserva de 

contingência ao patamar legal de 25% das reservas matemáticas, que poderão 

causar reduções no citado valor. Portanto, qualquer divulgação sobre o tempo de 

duração do pagamento será mera especulação e não será de responsabilidade da 

Valia. 

 

A Fundação continuará mantendo os participantes permanentemente informados 

sobre o assunto, através de informativos, no site www.valia.com.br, no Fale 

Conosco e nas agências e postos de atendimento. 

Leia as informações na seção Relatório Anual, localizada no canto inferior esquerdo do 

site, e navegue entre os itens, separados por plano de benefícios. 

  

 


