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Cota do Plano CD de setembro é divulgada 

No mês de setembro/2013, o desempenho do Plano CD da Fachesf  foi positivo, com 
valorização da cota em 0,78%, em relação ao mês de agosto, o que elevou o valor da 
cota do Plano CD para 5,996281696. 
 
Contribuíram para esse resultado os investimentos nos segmentos de Renda Variável, 
Imóveis, Empréstimos aos Participantes e Renda Fixa, os quais tiveram rentabilidades 
positivas de 3,90%, 0,44%, 0,63% e 0,35%, respectivamente. No segmento de 
Investimentos Estruturados, a rentabilidade ficou negativa em -2,14%. Conforme 
pode ser observado, apenas o segmento de Renda Variável superou o objetivo de 
rentabilidade para o mês de setembro (IGPM+6%) de 1,99% . 
 
No entanto, a alta volatilidade do mercado financeiro continua em face do 
conturbado cenário econômico, o que poderá levar a Cota do Plano CD a ter uma 
variação positiva ou negativa no próximo mês. 
 
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 setembro de 2013, 
observa-se que os resultados são satisfatórios, uma vez que a cota do CD obteve 
rentabilidade de 499% (sendo o objetivo de rentabilidade de 428%). Neste mesmo 
período, a caderneta de poupança rendeu 159% e as aplicações indexadas ao CDI 
renderam 393%. Reforçamos o compromisso da Fachesf de buscar os melhores 
resultados para os Participantes dos Planos por ela administrados. 
 
Para mais informações sobre a composição e resultados dos investimentos, o 
Participante deve acessar a área restrita do site da Fachesf (menu Investimentos) ou 
entrar em contato pelo e-mail: faleconosco@fachesf.com.br. 

  


