
SUPERÁVIT:
ENTENDA AS REGRAS

O que é superávit?
A Valia investe os recursos do plano de Benefício Definido e, quando a rentabilidade dos 
investimentos é maior do que a prevista, o plano entra em superávit. 

Quem define a regra de distribuição do superávit?
A lei aprovada pelo Congresso Nacional e as resoluções estabelecidas pela Comissão Nacional 
de Previdência Complementar (CNPC).

Oi, pai. Como foi a sua visita 
na Valia? Você esclareceu as 
dúvidas sobre a distribuição 
do superávit?

Sim, filho! Eu tenho todas as 
informações. Se eu tiver outra 
dúvida, eu sei que posso entrar 
em contato com os canais 
de atendimento da Valia.  
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Confira as perguntas do Sr. Valioso feitas no atendimento da Fundação.



Isso significa que, dependendo da evolução do patrimônio do plano (por exemplo, rentabilidade
dos investimentos), qualquer alteração no valor das reservas matemática e de contingência, bem 
como do contencioso, poderá provocar redução, aumento ou suspensão no pagamento do superávit. 

Como tem sido pago o superávit na Valia?
Breve histórico:
2007: distribuição mensal de superávit no percentual de 11,59%. 
2008 até hoje: distribuição mensal de superávit no percentual de 25%. 

Além da distribuição mensal, a Valia pagou também abonos equivalentes ao benefício mensal*:
Em 2010 e 2011, foram pagos três vezes o valor do benefício mensal por ano*;
Em 2012 e 2013, foram pagos seis vezes o valor do benefício mensal por ano*;
Em 2014, foram pagos 11,44 vezes o valor do benefício mensal*.

Continuaremos a receber os abonos? E os 25%? 
Os gestores da Valia (Conselhos, Diretoria, Gerentes e Técnicos) trabalham permanentemente 
com total dedicação para manter o pagamento dos 25% e, quando a situação financeira permitir, 
voltar a pagar os abonos. 
No entanto, não há qualquer garantia de que os resultados dos investimentos sejam sempre 
positivos, em virtude da conjuntura econômica mundial, mudanças de legislação, volatilidade 
dos mercados financeiros e regras restritivas.
Hoje, não temos os recursos suficientes para pagamento do abono.

Para mais informações, entre em contato com os nossos Canais 
de Atendimento (Fale Conosco, Disque Valia, Agências/Postos).
*Benefício mensal líquido de contribuição.

O que a lei define?
Veja, na ilustração abaixo, de maneira simplificada, o que estabelece a lei para distribuição
do superávit.

Patrimônio 
do plano

Reserva 
matemática:
valor necessário 

para pagar os 
benefícios de 

um Plano 
de Previdência.

Contencioso:
valor reservado 
para pagamento 

de gastos 
judiciais (ações 
contra a Valia).

Superávit 
(excedente):
valor definido 
por lei para 
distribuição.

Reserva de 
contingência: 

o superávit gerado 
deve primeiramente 
formar a reserva de 
contingência (25% 
do valor da reserva 
matemática), com o 

objetivo de 
oferecer segurança 
para o plano. Por lei, 

essa reserva não 
pode ser usada para 

distribuição.


