
 
 
 

Esclarecimentos sobre rentabilidade  
das cotas do Plano CD 

 
 
 

1. Por que os valores da Cota, Conta de Reservas e do Benefício a Conceder do 
Plano CD estão caindo? 
 
O valor da Cota do Plano CD, divulgado mensalmente pela Fachesf, normalmente aumenta em 
decorrência da rentabilidade dos Investimentos.  
 
Esses investimentos são aplicações financeiras feitas, preponderantemente, em títulos públicos 
federais e em ações negociadas em bolsa de valores.  
 
Em função dos movimentos do mercado financeiro e da bolsa de valores, a rentabilidade dos 
investimentos pode ser negativa, fato que já ocorreu diversas vezes no passado e voltou a 
ocorrer neste ano de 2013. 
 
Quando isso acontece, o valor da cota do Participante fica inferior ao registrado no mês anterior 
e sua Reserva do Plano CD e o valor do seu benefício são afetados negativamente.  
 
Após um ano de excelentes resultados dos investimentos, como foi o ano de 2012 – quando a 
rentabilidade das Cotas do Plano CD foi de 25,65% (o que significa um aumento no valor da 
reserva do Participante e também do benefício a conceder do Plano CD nesse mesmo 
percentual) – estamos no momento vivenciando um período de rentabilidades negativas. Esse 
cenário é uma decorrência de um dos piores desempenhos do mercado financeiro nas últimas 
décadas, que vem afetando tanto as aplicações no segmento de renda fixa quanto em bolsa de 
valores. Este não é um fato isolado e que atinge apenas a Fachesf. Do contrário, vale ressaltar 
que a rentabilidade dos investimentos administrados pela Fundação tem superado, 
consistentemente, no curto, médio e longo prazo, todos os indicadores de mercado. 
 
 

2. Essas rentabilidades negativas afetam também os benefícios dos Planos BD e 
BS e os benefícios já concedidos do Plano CD? 
 
Os benefícios já concedidos e a conceder nos Planos BD e BS, bem como os benefícios já 
concedidos no Plano CD, não são afetados em função dessas rentabilidades negativas e do valor 
da Cota. Apenas os benefícios ainda a conceder do Plano CD dependem dos resultados dos 
investimentos. 
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3. Mesmo com essas rentabilidades negativas em 2013, o Participante fez um 
bom negócio aplicando seus recursos no Plano CD? 
 
Sem dúvida alguma, reforçamos que é um excelente negócio para o Participante ter aplicado 
seus recursos no Plano CD da Fachesf, uma vez que, considerando o histórico de longo prazo – 
mesmo com as rentabilidades negativas já ocorridas no passado e que voltaram a ocorrer neste 
ano de 2013 –, a  rentabilidade acumulada dos investimentos dos planos administrados pela 
Fundação ainda permanece bastante superior à Meta Atuarial (IGPM + 6% ao ano), à Caderneta 
de Poupança, aos indicadores do mercado financeiro e aos indicadores do mercado de 
Previdência Complementar. Esses resultados se refletem diretamente nos benefícios, que têm 
alcançado os maiores valores do mercado.  
 
 
O gráfico abaixo mostra que, para cada R$ 1,00 (um real) aplicado no Plano CD, em junho de 
2001, passamos a ter aproximadamente R$ 6,001 (seis reais) em junho de 2013. Esse mesmo R$ 
1,00 (um real) aplicado na Caderneta de Poupança passou a valer, em junho de 2013, apenas R$ 
2,54 (dois reais e cinquenta e quatro centavos) e em uma aplicação financeira indexada ao CDI2 
passou a valer R$ 4,83 (quatro reais e oitenta e três centavos). 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Estimando que o valor da Cota do Plano CD em junho/2013 terá uma nova queda em torno de 4,5% e 
ficará em torno de R$ 6,00 (seis reais); 
2 CDI – Certificado de Depósito Interbancário. Este é um indexador normalmente utilizado pelos Fundos 
de Investimentos conservadores do segmento de Renda Fixa; 

EVOLUÇÃO DOS INDICADORES 



O quadro a seguir apresenta um comparativo da rentabilidade do Plano CD administrado pela 
Fachesf com a rentabilidade média dos Planos de Previdência das Entidades Abertas 
(PGBL/VGBL). A rentabilidade do Plano CD Fachesf é comparável com a rentabilidade dos planos 
“Previdência Balanceados – até 15% em Ações”, tendo em vista que os planos Fachesf têm em 
média 14% em Ações: 
 

 

 
 

Podemos observar, no quadro anterior, que nos anos de 2011, 2012 e acumulado nos últimos 12 
(doze) meses, até maio/2013, a rentabilidade dos investimentos do plano CD ficou bem acima do 
plano de referência (até 15% em ações). 
 
 
 

4. Os Participantes que se inscreveram no PIDV poderão ter seu benefício na data 
da saída com valor inferior ao benefício da data da inscrição no PIDV? 
 
Para os Benefícios do Plano CD, sim. Para os Benefícios dos Planos BD e BS, não. 
 
A cota a ser utilizada para o cálculo do benefício é aquela vigente no primeiro dia do mês do 
desligamento da Chesf pelo Participante - ou seja, a cota do mês anterior ao do desligamento. 
Como a cota é divulgada em torno do dia 20 de cada mês, os Participantes que se desligarem 
antes desta data ainda não terão, portanto, a certeza do seu comportamento. 
 
Pelos resultados preliminares dos investimentos no mês de junho de 2013, o valor da cota neste 
mês será em torno de 4,5% inferior aquele de maio. Dessa forma, os Participantes que saírem 
em julho de 2013 pelo Plano CD terão seus Benefícios inferiores àqueles divulgados na data da 
inscrição no PIDV. 
 
 

5. O que o Participante da Fachesf pode esperar no longo prazo e em especial até 
dezembro de 2013? 
   
 
Em todos os períodos de avaliação, os resultados dos investimentos dos Planos administrados 
pela Fachesf têm superado consistentemente os principais indicadores de mercado. Portanto, 
tanto no curto quanto no longo prazo, esperamos manter essa performance – o que não 
significa que teremos resultados positivos, especialmente no curto prazo. 
 
 

31/dez/11 31/dez/12 jan/13 fev/13 mar/13 abr/13 mai/13
Acumulado

12 meses

Previdência Renda Fixa 12,20 10,61 0,58 0,24 0,35 0,71 0,08 7,57

Previdência Balanceados - até 15 6,68 7,00 0,03 -0,21 0,03 0,22 0,07 4,49

Previdência Balanceados - de 15-30 2,81 7,34 -0,23 -0,60 -0,21 0,17 -0,20 4,34

Previdência Balanceados - acima de 30 em ações -2,43 9,16 -0,88 -1,52 -0,66 -0,09 -0,16 4,98

Previdência Multimercados 7,62 12,53 0,55 -0,02 0,08 0,63 -0,24 7,75

Previdência Ações -15,72 9,50 -1,52 -3,17 -1,31 -0,29 -2,88 2,40

Fachesf (Rentabilidade dos investimentos do 

plano CD)
9,18 25,87 0,86 -0,89 -2,04 1,16 -3,77 7,53

Rentabilidade Média (%)
Planos de Previdência das Entidades Abertas 

por Categoria de Risco

Rentabilidade Média 

últimos 02 anos (%)



Os resultados dos investimentos dependem de variáveis macroeconômicas e dos mercados 
financeiros nacional e internacional, tais como comportamento da inflação, taxas de juros e 
índices de bolsa (variáveis  altamente imprevisíveis, especialmente para o curto prazo, e que 
não estão sob o controle da Fachesf).  
 
Caso a inflação dê sinais de arrefecimento nos próximos meses, o Comitê de Política Monetária 
poderá interromper ou até mesmo reverter o ciclo de elevação da meta para a Taxa Selic, o que 
será muito favorável para os investimentos em renda fixa dos planos administrados pela 
Fachesf. Cabe ressaltar que esse não é o cenário atualmente previsto pelo mercado. O mais 
provável é que as dificuldades se prolonguem, em especial se o Brasil sofrer um down grade 
(rebaixamento do rating) pelas agências classificadoras de riscos, se a China continuar com 
expectativas de baixo crescimento e se os EUA mantiverem elevação das taxas de juros e 
retirada de estímulos à economia. 
 
Em resumo, são baixas as expectativas de nos próximos meses haver uma recuperação do 
mercado e a volta das rentabilidades positivas das Cotas do Plano CD. 
 
 

6. A Fachesf poderia migrar os recursos dos Participantes para aplicações mais 
conservadoras, pelo menos até dezembro de 2013? 
 
Esta alternativa foi analisada pelo Comitê de Investimentos da Fachesf ainda no primeiro 
trimestre de 2013. No entanto, constatou-se sua inviabilidade face ao elevado volume de 
recursos envolvidos e à baixa liquidez dos títulos no mercado, em especial na renda fixa, além 
do risco de reversão do mercado, acarretando assim uma realização de prejuízo na realocação 
dos recursos para atender à estratégia de longo prazo definida na Política de Investimentos do 
Plano CD. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Textos: Comitê de Investimentos da Fachesf 


