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CAUSAS DO DÉFICIT DO PLANO CD

dez/2012 32.563.165

dez/2013 -40.332.281 

dez/2014 -82.836.637 

Resultado O que explica o Resultado do Plano CD concedido
Partindo de um resultado com equilibrio atuarial em 2011 e sem mudanças nas premissas atuariais, 
a excepcional rentabilidade dos investimentos no ano de 2012 (25,87%, para uma Meta Atuarial 
14,29%) explica o superavit obtido no Plano. 

Em ano de forte desvalorização dos títulos públicos e com o IBOVESPA fechando em queda de 15,5%, 
a rentabilidade dos investimentos do Plano CD Fachesf fechou em queda de 4,64%, para uma Meta 
Atuarial de 11,84%. Além disso, por determinação legal, houve o ajuste da taxa real de juros da Meta 
Atuarial de 6% para 5,75%, o que provocou um aumento das Provisões Matemáticas. A conjunção 
desses fatores, associada a elevação do IGPM para 5,51% no ano acarretaram a reversão do 
superavit de 2012 e fechamento do ano de 2013 com o deficit apontado.
A rentabilidade dos investimentos no ano (12,23%) superior a Meta Atuarial (9,65%) em 2,6 pontos 
percentuais não foi suficiente para reverter o deficit de 2013 agravado pelo aumento das Provisões 
Matemáticas em decorrência da alteração das hipóteses de taxa real de juros (5,75% para 5,5%) e 
aumento da expectiva de vida  com mudança da tábua de mortalidade AT83 para AT2000des30%. 
Além disso, a partir de 2014, houve o efeito do descasamento entre a taxa de juros da Met Atuarial 
na data da elegibilidade (6%) e a taxa de juros da Meta Atuarial na data de requerimento do 
benefício (5,75 ou 5,5%), acarretando deficit no Plano.



CAUSAS DO DÉFICIT DO PLANO CD

dez/2015 -155.674.541 

dez/2016 -162.178.799 

dez/2017 -165.444.540 

Resultado
O ano de 2015 foi marcado por forte desvalorização dos ativos financeiros com o Ibovespa fechando 
o ano em queda de 13,3%. O dolar subiu 48,5% e o IGPM atingiu 10,54% no ano, elevando a Meta 
Atuarial para 16,62%. Nesse ambiente a rentabilidade dos investimentos do Plano CD foi de 6,52% 
sendo insuficiente para compensar o aumento das Provisões Matemáticas, além do valor 
remanescente do deficit carregado do ano anterior, acarretando o aumento significativo do deficit. 
Na oportunidade decidiu-se segregar os ativos do Plano CD (concedido e a conceder) e marcar titulos 
públicos pela curva, o que gerou um ajuste de precificação de cerca de R$  100 milhões, eliminando a 
necessidade de equacionamento do deficit neste ano.

O ano de 2016 foi marcado pela recuperação do mercado financeiro com valorização dos títulos 
públicos, tendo o Ibovespa fechado em alta de 38,94% após 3 anos consecutivos de queda. Apesar de 
o Plano CD ter superado a meta atuarial em 2016, a diferença entre o valor da rentabilidade de 
14,49% e o valor da Meta Atuarial de 13,07% não foi suficiente para reduzir o déficit.

Em 2017 continua a recuperação do mercado financeiro com valorização dos títulos públicos com o 
Ibovespa fechando em alta de 26,86%. O IGPM fechou o ano com deflação de 0,52%. A rentabilidade 
do Plano CD foi de 9,64% para uma Meta Atuarial de 4,95%. Apesar do cenário favorável a situação 
deficitária do Plano foi um pouco agravada, mesmo com uma rentabilidade muito superior à Meta 
Atuarial, devido ao elevado valor do deficit carregado dos anos anteriores.

O que explica o Resultado do Plano CD concedido



CAUSAS DO DÉFICIT DO PLANO CD

dez/2018 -245.857.631 

dez/2019 
com 

equaciona
mento de 

R$ 100 
milhões

-209.001.607 

Resultado

Rentabilidade dos investimentos de 10,81% inferior à meta atuarial de 13,45%; descasamento do 
passivo atuarial frente aos ativos de investimentos; efeito do descasamento entre a taxa de juros da 
Meta Atuarial na data da elegibilidade (6%) e a taxa de juros da Meta Atuarial na data de 
requerimento do benefício (5,75 ou 5,5%), introduzindo um relevante deficit no Plano.

O que explica o Resultado do Plano CD concedido

Resultado dos investimentos (8,14%) inferior à meta atuarial do exercício (13,22%). Perdas atuariais 
acumuladas ao longo dos anos; novas concessões utilizando a taxa real de juros na data da 
elegibilidade; desacasamento entre IGPM (7,5%) e IPCA (3,7%); impactando em uma diferença 
estimada em R$47 milhões



CAUSAS DO DÉFICIT DO PLANO CD

dez/2020 -955.749.053 

dez/2021 
com 

equaciona
mento de 

R$ 803 
milhões

-632.053.051 

Resultado O que explica o Resultado do Plano CD concedido

Rentabilidade dos investimentos (8,48%) inferior a meta atuaria (29,91%); o impacto estimado em 
430 milhões no déficit devido ao descasamento entre os indexadores IGP-M (23,1%) e IPCA (4,5%); 
redução da meta atuarial do plano de 5,5% para 4,5% real IGP-M, com impacto de aproximadamente 
287,8 milhões nas provisões, sendo apenas parcialmente comensada pelo ajuste de precficiação que 
aumentou de 100 para 165 milhões, aproximadamente.

Resultado dos investimentos(5,29%) aquém da meta atuarial(23,08%) devido à volatilidade do 
mercado no mundo pós pandemia, com aumento da inflação global e dos juros, causando impacto 
negativo na bolsa, que caiu mais de 11%, e nos títulos públicos, com o IMAB5+ caindo quase 7%; 
descasamento entre IGP-M(17,8%) e IPCA(10,1%), cujo impacto negativo no défict oi estimado em 
226 milhões somente para o ano de 2021.



CUSTO DO DESCASAMENTO IGPM X IPCA

PLANO BS

Resultado Antes 
do 

Equacionamento

Provisões a 
Constituir e 
Operações 

Contratadas

Déficit Técnico 
Acumulado

IGP-M IPCA Diferença
Déficit Adicional 
(Impacto na PM)

2012 32.563.165          32.563.165           7,8% 5,8% 2,0% 2.647.478                

2013 (40.332.281)         (40.332.281)          5,5% 5,9% -0,4% (1.858.402)              

2014 (82.836.637)         (82.836.637)          3,7% 6,4% -2,7% (19.493.108)            

2015 (155.997.772)       (155.997.772)        10,5% 10,7% -0,1% (1.041.074)              

2016 (162.178.799)       (162.178.799)        7,2% 6,3% 0,9% 7.197.956                

2017 (165.444.540)       (165.444.540)        -0,5% 2,9% -3,5% (38.998.541)            

2018 (245.857.631)       (245.857.631)        7,5% 3,7% 3,8% 47.758.270              

2019 (309.001.607)       100.000.000         (209.001.607)        7,3% 4,3% 3,0% 47.247.555              

2020 (1.084.879.600)    129.130.548         (955.749.053)        23,1% 4,5% 18,6% 436.909.657            

2021 (1.531.758.950)    899.705.899         (632.053.051)        17,8% 10,1% 7,7% 226.173.948            

706.543.740            



RENTABILIDADE X DEFICIT DO PLANO CD

PLANO BS

Rentabilidade 
do Plano

Rentabilidade Total 
Necessária Para 

Cobertura do Déficit
 (Sem 

Equacionamento)

Rentabilidade 
Total Necessária 

Para Cobertura do 
Déficit
(Com 

Equacionamento)

CDI
IPCA + 7% 

(curva)
IMA-B5+ IBOV

MSCI em 
Reais

2016 14,5% 38,3% 38,3% 14,0% 13,7% 31,0% 38,9% -11,2%

2017 9,6% 31,4% 31,4% 9,9% 10,2% 12,8% 26,9% 21,6%

2018 10,8% 37,1% 37,1% 6,4% 11,0% 14,6% 12,8% 7,5%

2019 8,9% 35,7% 27,0% 5,9% 11,6% 29,7% 27,1% 29,8%

2020 8,5% 80,7% 72,1% 2,7% 11,8% 5,7% 0,4% 42,5%

2021 5,3% 97,8% 43,5% 4,4% 17,8% -6,6% -11,8% 29,1%

INDICADORES DE MERCADOPLANO CD - CONCEDIDO



PLANO DO 2º EQUACIONAMENTO DO DÉFICIT CD
APURADO EM 31/12/2020

I. MITIGAÇÃO DE RISCOS DE NOVOS DÉFICITS

• Alteração do Indexador dos Planos

• Taxa Atuarial de Elegibilidade

• Defasagem na Cotização do Benefício

II. BUSCA DE MAIOR RETORNO PARA OS INVESTIMENTOS

• Política de Investimentos mais Agressiva (Exposição a Risco de Mercado) -
Implantada

• Buscar alocações com potencial de retorno acima das metas atuariais

• Hipótese de Taxa de Juros (Estudos de Convergência)

III. CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS



PLANO DO 2º EQUACIONAMENTO DO DÉFICIT CD
APURADO EM 31/12/2020



III. CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS (Relatório PREVUE de 18/11/2021):

6 PLANO DE EQUACIONAMENTO DO DÉFICIT 
TÉCNICO APURADO EM 31/12/2020 
De posse das informações contidas neste relatório e do estudo de ALM (Asset
Liability Management) desenvolvido pela Diretoria de Administração e Finanças 
da Entidade, o Conselho Deliberativo da Fachesf, reunido em 23/09/2021, em 
cumprimento ao disposto no art. 38 da Resolução CNPC nº 30/2018, decidiu por 
aprovar o seguinte Plano de Equacionamento de Déficit do exercício de 2020, o 
qual será submetido à manifestação dos Patrocinadores e do órgão responsável 
pela sua supervisão, coordenação e controle: 





A. Do Cálculo das Contribuições Extraordinárias 
dos Participantes Assistidos, Beneficiários e 
Patrocinadores 
Após as decisões supra, tomadas pelo Conselho Deliberativo da 
Fachesf, apuramos o percentual de Contribuição Extraordinária 
constante de 19,37% (dezenove inteiros e trinta e sete centésimos 
por cento), a incidir sobre os benefícios dos Participantes Assistidos 
e Beneficiários, incluindo o Abono Anual, pelo período de 204 
(duzentos e quatro) meses. 
Os Patrocinadores deverão verter Contribuições Extraordinárias 
para o Plano CD, em montante equivalente àqueles aportados pelos 
Participantes Assistidos e Beneficiários. 



Do Equacionamento de Déficit 

CAPÍTULO I 

Das Condições para Equacionamento de Déficit

Art. 29 Observadas as informações constantes em estudo específico da situação 
econômico-financeira e atuarial acerca das causas do déficit técnico, deverá ser 
elaborado e aprovado o plano de equacionamento de déficit até o final do 
exercício subsequente, se o déficit for superior ao limite calculado pela seguinte 
fórmula: Limite de Déficit Técnico Acumulado = 1% x (duração do passivo - 4) x 
Provisão Matemática. 

§ 1º Para os fins do disposto no caput, serão consideradas as provisões 
matemáticas atribuíveis aos benefícios cujo valor ou nível seja previamente 
estabelecido e cujo custeio seja determinado atuarialmente, de forma a 
assegurar sua concessão e manutenção, bem como àqueles que adquiriram 
característica de benefício definido na fase de concessão, deduzidas das 
respectivas provisões matemáticas a constituir. 

QUEM PAGA .......



OBRIGADO!! 

Luiz da Penha
Diretor de Administração e Finanças da Fachesf

luizdapenha@fachesf.com.br


