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Redução da taxa de juros da meta 
atuarial: O que isso interfere nos 
Planos da Fachesf?

O Conselho Nacional de Previdência Complementar - CNPC 
(órgão colegiado integrante da estrutura básica do Ministério 
da Previdência Social), responsável por regular as Entidades 
Fechadas de Previdência Complementar, determinou a redu-
ção nas taxas de juros atuariais a ser adotadas pelos planos 
de previdência do país a partir de 2014. Pela Resolução 
CNPC nº 9, de 29/11/2012, a taxa máxima real de juros, que 
hoje é de 6% ao ano, deverá ser reduzida pelo menos em 
0,25% ao ano até chegar a 4,5% em 2018. 

Por que isso foi definido e quais os impactos causará aos 
Planos da Fachesf CD, BD e BS? Entenda a seguir.

01. Em primeiro lugar, o que é taxa de juros da meta atuarial?

É a taxa de juros mínima admitida para a rentabilidade dos 
investimentos, com vista à formação de uma reserva que 
possibilite o pagamento dos benefícios previdenciários.

02. No que essa redução dos juros interfere na meta atuarial? 

A meta atuarial é a rentabilidade mínima esperada para um 
plano de benefícios, sendo composta por um índice de infla-
ção e pela taxa de juros real. No caso dos planos de benefí-
cios administrados pela Fachesf (CD, BD e BS), o índice de 

inflação utilizado atualmente é o IGP-M somado à taxa de 
juros real de 6% ao ano. Sendo assim, o cumprimento da 
resolução do CNPC de reduzir a taxa de juros implicará dire-
tamente na redução da meta atuarial dos planos de benefí-
cios da Fundação. 

03. Qual a finalidade de reduzir a taxa de juros da meta atuarial? 

A redução da taxa de juros da meta atuarial tem como finali-
dade ajustar as projeções de retorno dos investimentos ao 
cenário econômico. Ao diminuir a meta atuarial, as Entidades 
Fechadas de Previdência Complementar (fundos de pensão) 
tornam seus planos de benefício mais seguros do ponto de 
vista financeiro, uma vez que adotarão patamares de juros 
mais sustentáveis em suas projeções.

04. Como a Fachesf vem procedendo a partir da Resolução 
CNPC nº 9/2012?

A resolução determinou que a redução deve ser respaldada 
por estudos técnicos, considerando as condições e caracterís-
ticas de cada Plano. Desde então, a Fachesf vem realizando 
as análises necessárias para definição do novo valor da taxa 
de juros da meta atuarial, que poderá, inclusive, ser inferior 
(em 2014) a 5,75% ao ano, a depender do resultado dos 
estudos, que devem ser concluídos até dezembro deste ano.

05. Qual o impacto da redução da taxa para o Plano BD? 

No Plano de Benefício Definido (BD), a redução da taxa de 
juros da meta atuarial não afetará o valor bruto dos benefí-
cios de aposentadoria, porém, no caso daqueles Participantes 
que eram ativos à época da migração (junho/2001), e que 
não optaram pelo Plano CD, poderá haver aumento das 
contribuições, devido ao acréscimo no compromisso do 
plano, referente a esses Participantes.

06. E para aqueles Assistidos que já estavam aposentados em 
junho/2001, quando houve a migração?

No caso desses Assistidos, não haverá nenhuma redução no 
valor do benefício.

07. O que acontecerá com os Participantes Ativos e Assisti-
dos do Plano BS?

No que se refere ao Plano de Benefício Saldado (BS), não 
haverá diminuição no valor do benefício para Participantes 
Ativos e Assistidos, mas a redução da taxa de juros da meta 
atuarial implicará na diminuição do atual resultado superavi-
tário em que o Plano se encontra, devido ao acréscimo no 
compromisso do Plano BS.

08. E para o Plano CD, haverá algum impacto? 

O Plano CD tem características de Plano BD após a concessão 
do benefício, ou seja, os Assistidos passam a receber o benefí-
cio de forma vitalícia. Assim, a redução da taxa de juros da 
meta atuarial aumentará o compromisso do Plano CD com os 
benefícios já concedidos da mesma forma que ocorre em um 
Plano BD. Dessa maneira, poderá ocorrer, no futuro, a necessi-
dade de aumento de contribuições da Patrocinadora e dos 
Participantes, mesmo para aqueles já aposentados (Assistidos). 

Já no caso dos Participantes Ativos, a redução da taxa de 
juros da meta atuarial não impactará nos saldos de conta, 
entretanto, no momento do cálculo da aposentadoria (renda 
vitalícia), implicará na diminuição do valor da suplementação, 
uma vez que no cálculo do benefício será considerado que a 
reserva acumulada na conta individual do Participante terá 
um rentabilidade menor (atualmente considera-se que essa 
rentabilidade é de 6% ao ano).

As simulações indicam que, para cada redução em 0,25% da 
taxa de juros da meta atuarial, o valor do benefício vitalício 
será diminuído em torno de 2,5%, dependendo da idade e 
do grupo familiar do Participante.

09. O Participante do Plano CD que se desligar da Chesf em 
2013 e optar por requerer seu benefício em 2014, em até 90 
dias do desligamento da Patrocinadora, terá esse benefício 
calculado com a taxa de 6% ou com a nova taxa de juros? 

Neste caso, a taxa aplicada será de 6% ao ano, conforme 
assegurado pelo Regulamento do Plano CD.

O mesmo vale para aqueles Participantes que vierem a 

requerer o benefício após 90 dias da data do desligamento, 
desde que elegíveis até dezembro/2013.

10. Os Participantes do Plano CD que se desligarem a partir 
de 2014, mas que em dezembro de 2013 já estiverem elegí-
veis ao benefício de aposentadoria, terão esse benefício 
calculado com a taxa de 6% ou com a nova taxa de juros? 

Nesta situação, a taxa aplicada também será de 6% ao ano, 
conforme assegurado pelo Regulamento do Plano CD.

11. O que o Participante ativo do Plano CD pode fazer diante 
do cenário de redução de taxa de juros?

Com a redução da taxa de juros, uma forma de o Participante 
compensar essa possível perda no valor da futura renda 
mensal vitalícia é aumentando o percentual correspondente a 
sua contribuição.
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