
 
 
 
 
 

NOTA FACHESF –  10 de junho de 2010 

 

 

Correção no saldo devedor dos empréstimos 

 

O crescimento da inflação observado nos meses de janeiro a maio de 2010 provocou alta no IGP-
M. Esse fato resultou em um aumento na correção do saldo devedor do empréstimo nos meses 
de fevereiro a junho de 2010, como pode ser constatado no Demonstrativo de Empréstimo 
disponibilizado na Central de Relacionamento, Agências e site da Fundação 
(www.fachesf.com.br).  
  
A Fachesf esclarece que, para calcular a correção do valor emprestado a seus Participantes, 
aplica a variação do IGP-M do mês anterior + juros de 0,5,% ao mês + IOF (Imposto Sobre 
Operação Financeira) + QQM (Quota de Quitação Por Morte). Após a correção, deduz-se o valor 
da parcela descontada, resultando no saldo devedor, devidamente atualizado. 
  
Numa visão geral, pode-se afirmar que, como a amortização mínima corresponde a 1,8% para 
cada remuneração emprestada, quando a correção do IGP-M + juros de 0,5% ao mês for igual ou 
superior a 1,8%, o saldo devedor tenderá a não apresentar redução. No entanto, com os futuros 
reajustes da amortização, decorrentes de aumentos salariais e benefícios, a redução do saldo 
devedor passará a ser mais acentuada. 
  
Segundo análise procedida pelo Banco Central, no último dia 4, a tendência é de uma queda do 
índice a partir deste mês de julho, conforme quadro a seguir: 
  

Mês IGP-M 

junho  1,10 

JULHO 0,67 

AGOSTO 0,48 

SETEMBRO 0,33 

OUTUBRO 0,50 

NOVEMBRO 0,40 

DEZEMBRO 0,39 

  
(Projeção IGP-M – Banco Central / Posição: 04.06.2010 / Ano: 2010)  
  
  
A Fachesf assegura que se mantém vigilante, através do trabalho de suas equipes técnicas, que 
analisam continuamente o cenário sócio-econômico do País e acompanham de perto todas as 
mudanças que possam afetar diretamente seus Participantes. Em caso de dúvidas, ligue para a 
Central de Relacionamento (0800.281.7533 / Hicom: 629.7533) ou procure a Agência da Fachesf 
mais próxima. 

 

  


