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Taxa de juros da Meta Atuarial:  
nova redução em 2015 

Após análise de estudos técnicos realizados por consultorias especializadas, o Conselho 
Deliberativo da Fachesf aprovou a adoção do percentual de 5,5% ao ano como taxa de 
juros da meta atuarial para os Planos BD, CD e BS, a partir de 1º de janeiro de 2015. 
 
A taxa de juros da Meta Atuarial é a taxa mínima admitida para a rentabilidade dos 
investimentos, com vista à formação de uma reserva que possibilite o pagamento dos 
benefícios previdenciários de todos os Participantes. A redução na taxa tem como 
finalidade ajustar as projeções de retorno dos investimentos ao cenário econômico atual 
e segue uma recomendação da Resolução CNPC nº 09/2012, determinada pelo Conselho 
Nacional de Previdência Complementar - CNPC, órgão colegiado integrante do Ministério 
da Previdência Social.  
 
Ao diminuir a Meta Atuarial, os fundos de pensão de todo o País, a exemplo da Fachesf, 
tornam seus planos mais seguros do ponto de vista financeiro, pois passam a adotar 
patamares de juros mais sustentáveis em suas projeções. Por outro lado, entretanto, a 
redução impacta em uma diminuição também no valor da suplementação futura do 
Participante do Plano CD que ainda não se tornou elegível, uma vez que, no cálculo do 
benefício, será considerado que a reserva individual acumulada terá rentabilidade 
também menor. Daí a necessidade de cada um acompanhar de perto a formação de sua 
reserva e fazer simulações (sistema disponível no site da Fachesf) e ajustes periódicos de 
sua expectativa de benefício. No caso dos planos BD e BS, a perspectiva de redução da 
rentabilidade futura acarreta a elevação das provisões matemáticas, sem efeitos 
imediatos nos benefícios. 
 
É importante ressaltar que os Participantes do Plano CD elegíveis até 31/12/2013 
continuarão a ter seus benefícios calculados com base na taxa de 6% ao ano. Para aqueles 
que se tornaram elegíveis em 2014, a taxa de juros utilizada para cálculo dos benefícios, 
independentemente da data do desligamento, será de 5,75% ao ano (taxa adotada em 
2014).  
 
Em caso de dúvidas, o Participante deve entrar em contato com a Central de 
Relacionamento da Fachesf pelo 0800.281.7533. 
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