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Vale informa sobre provisão relacionada ao 

acordo com autoridades brasileiras 
 
A Vale S.A. (“Vale”) informa que reconheceu uma provisão de R$ 3,7 bilhões (US$ 1,2 bilhão) 
nas suas Demonstrações Contábeis Intermediárias de 30 de junho de 2016, que equivale ao 
valor presente do montante estimado relativo à sua responsabilidade secundária no Acordo, 
assinado em 2 de março de 2016, para prestar suporte à fundação (Fundação), que foi 
estabelecida para desenvolver e executar programas de longo prazo para remediação e 
compensação em decorrência da ruptura da barragem da Samarco. 
 
Devido à reduzida expectativa de retorno das operações da Samarco em 2016, dado o status 
atual do processo de licenciamento ambiental, e as incertezas adicionais em relação ao fluxo 
de caixa da Samarco, a Vale reconheceu a provisão do valor presente da estimativa de sua 
responsabilidade secundária, equivalente a 50% das obrigações da Samarco no Acordo. 
 
Dada a previsão atualizada do fluxo de caixa da Samarco, é provável que os acionistas sejam 
chamados a cumprir as obrigações do Acordo e, portanto, a Vale estima contribuir em torno de 
US$ 150 milhões à Fundação no 2S16. Esta quantia será descontada da provisão de R$ 3,7 
bilhões mencionada acima. 
 
Adicionalmente, a Vale pretende disponibilizar à Samarco linhas de crédito de curto prazo de 
até US$ 100 milhões para apoiar suas operações, sem que isso configure uma obrigação à 
Samarco. Fundos serão liberados à medida que forem necessários, estando sujeitos ao 
cumprimento de algumas etapas pela Samarco. Da mesma forma, a BHP Billiton tornará 
disponível para Samarco linhas de crédito de curto prazo similares. 
 
A Vale reavaliará frequentemente as premissas utilizadas e revisará a provisão acima 
mencionada, a fim de refletir tempestivamente novos fatos e circunstancias nas suas 
Demonstrações Contábeis. 
 
Maiores detalhes podem ser encontrados no relatório Desempenho da Vale no 2T16 a ser 
publicado amanhã (28 de julho de 2016) as 6 horas da manhã no horário de Brasília (5 horas 
da manhã no horário de Nova Iorque). 
 
 

 

Rio de Janeiro, 27 de julho de 2016 
Luciano Siani Pires 

Diretor Executivo de Relações com Investidores 
 

 

 
 


