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Cota do Plano CD de 
 março é divulgada 

  
No mês de março, o desempenho do Plano CD da Fachesf foi positivo. A 
cota foi valorizada em 1,01%, em relação ao mês de fevereiro, elevando 
seu valor para 5,93864495091399. 
 
Contribuíram positivamente para esse resultado as aplicações em renda 
fixa (títulos públicos federais), cuja rentabilidade foi de 0,64%; as 
aplicações em renda variável (ações), cuja rentabilidade foi de 3,45%; as 
aplicações em fundos de participações e fundos imobiliários, com 
rentabilidade de 2,39% e o segmento de empréstimos aos participantes, 
cuja rentabilidade foi de 0,93%. O segmento de imóveis contribuiu 
negativamente para o resultado, com rentabilidade de -0,10%. 
 
Conforme já informado anteriormente, todos os ativos do Plano CD 
estão marcados a mercado, isto é, contabilizados pelos valores que são 
negociados no último dia do mês, sendo esse o principal motivo da 
rentabilidade positiva no segmento de renda fixa. 
 
É importante ressaltar que a alocação dos recursos dos Planos de 
Benefícios administrados pela Fachesf visa resultados de longo prazo, 
seguindo estratégias específicas para esse fim, as quais nem sempre 
apresentam resultados favoráveis no curto prazo. 
 
Quando a análise da evolução das Cotas do Plano CD é feita 
contemplando-se o período total de existência do Plano, ou seja, de 
junho de 2001 a março de 2014, observa-se que os resultados são 
satisfatórios, uma vez que a cota do CD obteve rentabilidade de 494%, 
enquanto o objetivo de rentabilidade* foi de 451%. Neste mesmo 
período, a caderneta de poupança rendeu 166% e as aplicações 
indexadas ao CDI renderam 417%. 
 
Para mais informações o Participante deve acessar a área restrita do site 
da Fachesf (menu Investimentos) ou entrar em contato pelo e-mail: 
faleconosco@fachesf.com.br. 
 
 
 
* Até dez/2013: IGPM + 6% a.a.; A partir de jan/2014: IGPM + 5,75% a.a. 

 


