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Garantir a complementação de 
benefícios da Previdência Social 
contribuindo para a qualidade de 
vida dos Participantes e Assistidos 
e para o desenvolvimento econô-
mico-social do país, através da boa 
gestão dos recursos aportados.

Ser reconhecida no segmen-
to das entidades fechadas 
de previdência complemen-
tar como referencial de cre-
dibilidade e excelência em 
gestão de planos de benefí-
cios.

VISÃO VALORES

•	 Ética 
•	 Comprometimento 
•	 Transparência
•	 Credibilidade
•	 Excelência em Gestão
•	 Responsabilidade Social

MISSÃO

Canção do dia de sempre

Tão bom viver dia a dia...
A vida assim, jamais cansa...

Viver tão só de momentos
Como estas nuvens no céu...

E só ganhar, toda a vida,
Inexperiência... esperança...

E a rosa louca dos ventos
Presa à copa do chapéu.

Nunca dês um nome a um rio:
Sempre é outro rio a passar.

Nada jamais continua,
Tudo vai recomeçar!

E sem nenhuma lembrança
Das outras vezes perdidas,
Atiro a rosa do sonho
Nas tuas mãos distraídas...

Mario Quintana



O ano de 2016 não foi muito diferente de 2015. Continuamos experimen-
tando um período muito conturbado com instabilidade política, impeach-
ment da Presidente da República, escândalos de corrupção sem precedentes 
na história aliado a uma crise econômica severa. Mas, essa também é uma 
oportunidade de reagirmos como cidadãos e reescrever essa história, agir e 
transformar o que nos cabe. O momento requer que cada um de nós descu-
bra seu dom e o coloque a serviço do todo. Precisamos evitar a armadilha de 
sermos sugados por essa ilusão coletiva que diz que o nosso destino está nas 
mãos de alguém, que não nós próprios.

Todo esse cenário acima nos leva maior desafio na gestão dos recursos, mas 
conseguimos bons resultados, fruto de uma política de investimentos con-
servadora e visão de longo prazo. Nossa rentabilidade consolidada alcançou 
15,96% no Plano BD, contra uma meta atuarial de 11,64%. Essa performance 
permitiu a distribuição de 2 bônus em fevereiro último e mais 2 no próximo 
dezembro.

A rentabilidade do Plano CD foi de 14,82% Na Carteira Conservadora, frente 
a um benchmark de 13,99%; e da Carteira Arrojado a rentabilidade foi de 
52,62% frente ao benchmark de 38,93%. 

Boa leitura!
Diretoria Executiva

   Mensagem da Diretoria
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-
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Diretora Presidente e de Seguridade Diretor Administrativo Financeiro

 DIRETORIA EXECUTIVA

 CONSELHO FISCAL
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Como galhos de uma árvore, 
todos crescemos em direções 
diferentes, mas a nossa raiz 
continua sendo a mesma. 
Autor desconhecido
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“O mais importante e bonito do mundo é isto: que as pessoas 
não estão sempre iguais, mas que elas vão sempre mudando.”

Guimarães Rosa



RELACIONAMENTO COM OS PARTICIPANTES
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REVISTA TEMPO ECOS

Em 2016, a Revista da nossa fundação, passou a ter perio-
dicidade bimestral e novo nome: REVISTA TEMPO ECOS. 
Tempo em que o futuro está sempre presente, tempo em 
que o presente é bem vivido, tempo em que o passado foi 
importante para nossa história e tempo em que a ECOS 

agrega pessoas, promove confiança, e nos dá segurança.

24 de janeiro é o dia em que se comemora nacio-
nalmente o DIA DO APOSENTADO, e a ABRAPP, 
ICSS e Sindapp, tem promovido evento anual para 
homenagear os aposentados das suas associadas. 
Em 2016, a homenagem aconteceu dia 26 de janei-
ro em São Paulo. A ECOS como associada ABRAPP, 
sempre participa do evento homenageando seus 
assistidos através de um aposentado. O convidado 
do ano foi Reynaldo Giarola, assistido desde 1996, 
que recebeu das mãos de Jussara Salustino, Dire-
tora Presidente da ECOS, o diploma em nome de 
todos os assistidos da entidade.

HOMENAGEM DIA DO APOSENTADO

XVI ENCONTRO DA DIRETORIA COM OS PARTICIPANTES

Realizado em maio mais um 
Encontro da Diretoria com 
os participantes nas cidades 
de São Paulo, Rio de Janeiro, 
Salvador e Recife.



NOVOS MEMBROS DO CONSELHO DELIBERATIVO DA ECOS

ECOS IMPLANTA NOVAS FERRAMENTAS DE COMUNICAÇÃO

Em agosto/2016, tomaram posse novos membros para o Conselho Deliberativo para o 
mandato de setembro/2016 a setembro/2020 conforme tabela ao lado:

TITULARES SUPLENTES INDICADO/ELEITO

Edilson Carvalho Lauria Luiz Garcia Hermida 

Indicados pelas PatrocinadorasAngelo Calmon de Sá -

Luiz Ovidio Fisher Cristiane Miranda da Silveira
Reynaldo Giaróla Gilberto Ferreira Galvão

José Carlos Porto de Castro Roney Jorge Martins da Silva Eleito pelos Assistidos
Marcelo Monteiro Perez * Eleito pelos Ativos e Autopatrocinados

* Cargo vago em 20/08/2016 devido ao falecimento do suplente Sérgio Maia Villas Bôas

CONSELHO DELIBERATIVO
PRESIDENTE VICE PRESIDENTE

Edilson Carvalho Lauria Luiz Ovidio Fisher

Em maio, a ECOS começou a utilizar o serviço de SMS – Serviço de 
curtas mensagens, para celular. Começamos enviando mensagens 
para os aniversariantes do dia e depois ampliamos para outras 
mensagens gerais para grupos de participantes e / ou assistidos 
como exemplo, aviso dos contra cheques.

Em junho, também disponibilizamos o atendimento pelo skype, 
aplicativo que fornece transmissão de áudio e vídeo em tempo 
real, possibilitando que o participante ou assistido converse com 
as profissionais do atendimento face a face. Nossa Central de 
Atendimento está apta a receber ligações pelo endereço: atendi-
mentoecos e atendimentoecos1.

ELEIÇÃO CONSELHO FISCAL 2016

O processo eletivo do ano de 2016 elegeu um 
membro titular e seu suplente para o Conselho 
Fiscal. A eleição aconteceu no dia 1º de setem-
bro. Os eleitos para compor o conselho fiscal 
foram: 

Titular – Jose Eduardo Oliveira de Andrade; 
Suplente – Fernando Guilherme Correia Santos. 

Os conselheiros têm mandato de três anos, 
sendo vedada a recondução, em conformidade 
com a legislação vigente.

José Eduardo Oliveira de Andrade
 e Fernando Guilherme Rivaldo Pacheco votando
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XIX ENCONTRO DOS APOSENTADOS DOS FUNDOS DE PENSÃO DA BAHIA

Em sua 19ª edição o Encontro dos Aposentados dos Fundos de Pensão da Bahia realizado em outu-
bro, reuniu aposentados das Fundações ECOS, Bases, Fabasa e Faelba. O Palestrante deste ano foi 
Kau Mascarenhas, consultor organizacional que trouxe o tema, Movimente-se.  Esse evento anu-
almente organizado pelas entidades da Bahia, busca divulgar temas importantes para o dia dos 
assistidos bem como promover uma maior integração entre os aposentados dos quatro fundos de 
pensão da Bahia.
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CONFRATERNIZAÇÕES DE FINAL DE ANO

Recife
“A verdadeira 
felicidade é... 
aproveitar o 
presente, 
sem a 
dependência 
ansiosa do 
futuro.” 
Sêneca

Rio de Janeiro

As confraternizações dos participantes 
assistidos da ECOS foram marcadas pela 
alegria contagiante e simpatia de todos os 
presentes nos almoços nas cidades de São 
Paulo, Salvador, Rio de Janeiro e Recife.
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CONFRATERNIZAÇÕES DE FINAL DE ANO

São Paulo

Salvador

“Todos os 
nossos sonhos 
podem 
tornar-se 
realidade se 
tivermos a 
coragem de 
perseguí-los.”

Walt Disney



PLANO DE BENEFÍCIO DEFINIDO

Soneto de Fidelidade

De tudo ao meu amor serei atento
Antes, e com tal zelo, e sempre, e tanto
Que mesmo em face do maior encanto
Dele se encante mais meu pensamento.

Quero vivê-lo em cada vão momento
E em seu louvor hei de espalhar meu canto

E rir meu riso e derramar meu pranto
Ao seu pesar ou seu contentamento

E assim, quando mais tarde me procure
Quem sabe a morte, angústia de quem vive

Quem sabe a solidão, fim de quem ama

Eu possa me dizer do amor (que tive):
Que não seja imortal, posto que é chama

Mas que seja infinito enquanto dure.
Vinicius de Moraes



ASSISTIDOS Dez|2015 Dez|2016

Aposentados 453 447

Pensionista 272 278

Em auxílio doença    1 1

Total 726 726

PARTICIPANTES Dez/2015 Dez/2016

Ativos  45 31

Autopatrocinados  80 86

Total 125 117

TOTAL GERAL 851 843

QUADRO SOCIAL
No ano de 2016 o quadro de participantes do Pla-
no ECOS de Benefício Definido, estava formado 
por 117 participantes ativos e autopatrocinados 
e 726 assistidos, com o total de 843 associados, 
conforme tabela comparativa de 2015 e 2016.

A análise comparativa do cadastro de aposenta-
dos de 2015 e 2016 revelou que 14 aposentados 
faleceram, dos quais 13 geraram a respectiva 
pensão e 8 novas aposentadorias foram concedi-
das. Assim, a frequência total de aposentadorias 
passou de 453, em 2015, para 447 em 2016.
A análise comparativa do cadastro de pensionis-
tas de 2015 e 2016 revelou que 13 novas pensões 
foram concedidas e 7 foram extintas. Assim, a 
frequência total de pensões passou de 272, em 
2015, para 278 em 2016.

GESTÃO PREVIDENCIAL
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E   VOLUÇÃO DAS RESERVAS MATEMÁTICAS - 2016

EVOLUÇÃO   DAS   RESERVAS   MATEMÁTICAS - R$ MIL

Patrimônio para cobertura do plano  2013 2014 2015 2016

Provisões Matemáticas(1) 586.475 612.834 670.302 702.798

                Benefícios Concedidos 534.878 556.939 607.355 638.700

                Benefícios a Conceder  51.597   55.895  62.947 64.098

Superavit Técnico Acumulado(2) 162.788  163.050 163.633 179.272

               Reserva de Contigência 146.619  153.209 163.633 126.433

               Reserva para Revisão do Plano   16.169      9.841 - 52.839

(1) As reservas matemáticas representam o valor que o Plano de Benefício deve ter em seu patrimônio, capaz de garantir seus compromissos futuros com 
todos os participantes e assistidos. É subdividida em Benefícios Concedidos (valores referentes aos assistidos) e a Conceder (valores referentes aos ativos).

(2) O Superávit Técnico Acumulado, contém a Reserva de Contingência que é igual a 17,99%(*) do valor das reservas matemáticas e é a garantia para 
eventos futuros e incertos e a Reserva para revisão do Plano, que é o excedente do plano e  é utilizada para distribuição de superávit. (*) ANO 2016.



Adeus 2016! Este ano nos proporcionou muitas surpresas, com intensas mudanças, no cenário inter-
no e externo e, com certeza, vai ficar para história! 

No Brasil, o ano foi marcado por acontecimentos de forte repercussão, como o impeachment da 
presidente; desdobramentos das operações Lava Jato, Zelotes e outras da Polícia Federal que provo-
caram muitas citações e prisões de nomes importantes da política (nunca dantes imaginadas) e de 
grandes empresas; grandes manifestações populares; recessão econômica; crise política; crise nas 
contas dos Estados; eleições municipais, que resultaram em novo mapa da política brasileira; e por 
aí vai. 

O novo governo, que assumiu um país com inflação de dois dígitos, alta taxa de desemprego, popu-
lação endividada e um quadro de recessão econômica, muito tinha a fazer. Naquele momento, o que 
mais precisava a sociedade brasileira era de confiança na equipe que guiaria a economia do país. 
Nesse aspecto, o novo Presidente não decepcionou, nomeou Henrique Meirelles e Ilan Goldfajn, 
respectivamente para o Ministério da Fazenda e Banco Central e divulgou uma agenda de reformas 
para equilibrar as contas públicas, buscando colocar o país de volta aos trilhos, melhorar a percepção 
de riscos brasileira e, assim, recuperar a capacidade de atrair investimentos e voltar a crescer. 

Como fatos importantes  na área econômica, nos primeiros meses do novo Governo, podemos citar: 
a aprovação da PEC do teto dos gastos; a proposta de reforma da previdência (em curso); início da 
redução da taxa de juros; organização das contas públicas; inflação voltando para patamares aceitá-
veis; lei de repatriação de recursos que regularizou os recursos no exterior, cuja arrecadação chegou 
a R$ 45,7 bilhões; pacote de medidas econômicas com ações de apoio ao crédito e desburocratiza-
ção para empresas, além de incentivo à redução dos juros do cartão e parcelamento especial para 
quitação de dívidas de pessoas físicas e jurídicas; e o Programa de Parceria de Investimentos (PPI) 
que tem por objetivo atrair novos investimentos em projetos de infraestrutura por meio de conces-
sões à iniciativa privada.

Entretanto, devido ao grave estado da economia brasileira, os efeitos dos remédios amargos prescri-
tos, ainda, estão em fase de absorção.  

No mercado externo, também, tivemos fatos de forte impacto, quais foram: eleição de Donald Trump, 
contrariando as pesquisas de intenção de votos; aprovação do “Brexit” - abreviação das palavras em 
inglês Britain (Grã-Bretanha) e exit (saída), que significa a saída do Reino Unido da União Europeia - 
pela primeira vez na história da EU (União Europeia) um país decidiu deixar o bloco; Guerra na Síria 
agravando a crise de refugiados e tensão nos países vizinhos; atentados na Bélgica, Nice (França) e 
Alemanha; acordo de paz entre governo colombiano e as Forças Revolucionárias da Colômbia (Farc); 
além de furacões, terremotos, morte de Fidel Castro e aproximação de Cuba com Estados Unidos. 

AMBIENTE ECONÔMICO

GESTÃO DE INVESTIMENTOS
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Os últimos anos têm sido muito desafiadores para os gestores de recursos e 2016 não foi diferente. 
Ano marcado por muitos acontecimentos imprevisíveis e muita volatilidade. No início do ano, as 
expectativas eram menos positivas, mas no seu fechamento acabou sendo melhor do que espe-
rávamos – tínhamos uma expectativa de rentabilidade para 2016 em torno de 11%, e o resultado 
consolidado dos investimentos do plano BD encerrou o ano em 15,96%, enquanto a meta atuarial 
acumulada foi de 11,64%.

GESTÃO DE INVESTIMENTOS

15,96%

11,64%

Rentabilidade x Meta Atuarial no Ano

TIR Bruta Meta Atuarial

As rentabilidades de cada segmento de aplicação comparada ao respectivo benchmark, está de-
monstrada no quadro abaixo. 
Nesses últimos 10 anos - período que compreende um ano antes do início da crise financeira mun-
dial, onde experimentamos muitos altos e baixos - ao comparar a rentabilidade dos investimentos e 
a Meta Atuarial, fica claro o comprometimento da administração na gestão dos investimentos, sendo 
que, apenas nos anos de 2008 e 2015, o desempenho dos investimentos ficou abaixo da meta atu-
arial, por uma pequena diferença. Acumulando os resultados, ao final dos 10 anos, o desempenho 
dos investimentos superou a meta atuarial em mais de 90 pontos percentuais. 

SEGMENTO RENTABILIDADE  NO ANO (%)

RENDA FIXA 14,90 

Benchmark RF = INPC+5% 11,91 

RENDA VARIÁVEL 32,90 

Benchmark RV = IBOVESPA 38,93 

EMPRÉSTIMOS 12,68 

Benchmark EMPR = INPC+4,85% 11,75 

IMÓVEIS 10,58 

Benchmark IMOV = INPC+5,0% 11,91 

INV. ESTRUTURADO 9,32 

Benchmark INV ESTRUR = 120% CDI 17,00 

INV. NO EXTERIOR 0,00 

Benchmark MSCI + Var. US$ -12,09 

   TIR BRUTA DOS INVESTIMENTOS 15,96 

   TIR LÍQUIDA DOS INVESTIMENTOS 15,12 

   META ATUARIAL = INPC+4,75%a.a. 11,64 
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No gráfico abaixo, podemos comparar as rentabilidades alcançadas versus a meta atuarial de 
2007 a 2016.

RENDA FIXA

O segmento de renda fixa encerrou o ano com ganho de 14,90%, enquanto seu benchmark (INPC + 
5% ao ano) registrou variação de 11,91%. 

Face as características do plano, a macro alocação dos ativos (investimentos) foi estruturada de for-
ma a buscar um casamento com o fluxo do passivo (que são as obrigações do plano de longo prazo 
– pagamento de benefícios). Há vários anos, o volume de recursos equivalentes às provisões ma-
temáticas está aplicado no segmento de renda fixa, em sua maioria, em títulos públicos federais, 
considerados investimentos de baixo de risco, indexados à inflação (IGP-M ou IPCA,) com taxas com-
patíveis com a meta atuarial (INPC+ 4,75% ao ano), e que têm seu preço calculado “na curva”, ou 
seja, a Ecos tem condições de mantê-los na carteira até o seu vencimento, sem precisar sofrer as 
oscilações de preços no mercado. Essa carteira rendeu em 2016, 14,05%, atendendo ao seu objetivo 
de superar o benchmark foi 11,91%. O grande mérito nesta estratégia está em alongar os papeis no 
melhor momento de mercado, pois carregamos estas taxas até o vencimento. 

O volume restante dos recursos foi gerido de forma a maximizar o retorno, mas, sempre, buscando 
correr risco menor. Assim, usamos a diversificação como importante ferramenta – o que no jargão 
popular significa dizer “não colocar todos os ovos na mesma cesta”, ou seja, espalhar os recursos 
em diversos investimentos que reajam de forma diferente a determinadas circunstâncias. Nesse 
conceito, no início de 2016, visualizando queda na taxa de juros, montamos a estratégia de comprar 
parte dos recursos destinados à liquidez de médio prazo, em títulos públicos federais marcados “a 
mercado”. Essa estratégia, sujeita a maior volatilidade, no encerramento do ano, foi destaque de 
rentabilidade do portfólio do plano, com retorno superior a 28%. 

Os recursos de curto prazo são sempre investidos em fundos de investimentos, que têm liquidez 
diária, ou seja, podem ser resgatados a qualquer tempo, cujos recursos são utilizados para pagar a 
folha mensal e as despesas do plano. Esses fundos renderam 16% no ano e superaram a expectativa 
de rentabilidade.
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RENDA VARIÁVEL

INVESTIMENTO ESTRUTURADO

O mercado de ações brasileiro fechou o ano de 2016 como a melhor opção de investimento, em 
termos de retorno. O desempenho consolidado da carteira do plano (ações e fundos) atingiu 32,9% 
de ganho, resultado pouco abaixo do seu índice de referência, o Ibovespa, que atingiu valorização 
de 38,9%. 

A estratégia da Ecos se dá através da gestão em carteira própria e fundos de investimentos, sendo 
que boa parte dos agentes de mercado não superou o IBOVESPA no ano, visto que a rentabilidade 
do índice foi carregada por papeis de estatais e setores específicos, como siderurgia e mineração.

O segmento consolidado rendeu 9,32% no acumulado ano, enquanto o seu benchmark ficou em 
17%. A carteira encerrou o ano composta por um fundo de empresas emergentes - FMIEE Rio Bravo 
- onde só apuraremos sua rentabilidade quando iniciar o período de desinvestimentos das empresas 
que compõem sua carteira; três fundos multimercado, que buscam agregar rentabilidade em merca-
dos diferenciados; e um fundo de participações, que, na verdade, a precificado desse investimento é 
realizada de acordo com o contrato de  opção de venda (PUT) dessas cotas para a Cemig, que prevê 
sua atualização pela variação acumulada do IPCA + 7% de juros anuais até o vencimento.

Conforme comentamos anteriormente, as aplicações neste segmento têm sempre o objetivo de diver-
sificação. Os volumes aplicados representam apenas 2,7% dos recursos do plano. No caso dos fundos 
multimercado, como atuam em vários mercados (moedas, juros, ações, entre outros) em momentos 
de estresse, tendem a apresentar bom resultado. Durante o ano, reduzimos um pouco a exposição em 
fundos multimercados, mas ainda assim, o resultado do ano ficou abaixo da nossa expectativa.

TIPO DE 
GESTÃO ESTRATÉGIA

SALDO em 31/12/2016 RENTABILIDADE (%) 
AnoR$1.000 %

Carteira
Própria

Estratégia Dividendos
Estratégia Large Caps
Estratégia Longo Prazo
Estratégia Midlle/Small Caps
                             Total Ações

2.295
9.429
8.888

15.968

2,6
10,8
10,2
18,3

62,67
29,63
27,48
64,85

36.580 41,8 44,42

FUNDOS

BBM Valuation II
Quest Small Caps
Gávea
Studio
M Square Inst 
BRZ Valor
Guepardo Inst 60
                                Total Fundos

17.947
8.066
5.465
5.392
4.733
4.647

  4.587

20,5
9,2
6,3
6,2
5,4
5,3
5,2

30,28
20,65
12,40
7,83
-5,33
28,08
51,67

50.838 58,2 24,35

Total do Segmento 87.418 100,0 32,90



IMÓVEIS

Em 2016, a carteira de imóveis apresentou rentabilidade de 10,58% versus benchmark (INPC+5% ao 
ano) de 11,91%.  

Em números absolutos, as receitas do segmento caíram cerca de 11% e a despesas aumentaram 
40%, na passagem de 2015 para 2016.

O setor imobiliário tem sofrido constantes perdas de valor e aumento de inadimplência, em de-
corrência da crise econômica. É um setor que pode agregar muito valor em fase de crescimento da 
economia, mas tem baixa liquidez, principalmente, em momentos de crise.  Nossa estratégia, consi-
derando a maturidade do plano, é aguardar a recuperação do mercado e buscar a desmobilização, 
através da venda de alguns ativos. 

Ao longo do ano, gerir a carteira foi um trabalho árduo, tanto para não perder locatários (o que ge-
raria aumento da vacância), como também para prevenir o aumento da inadimplência (através de 
renegociações de contratos).

No encerramento do ano, efetuamos a Provisão para Devedores Duvidosos (PDD), referente à ina-
dimplência de alguns locatários quanto a valores de aluguéis e IPTU, nos percentuais indicados na 
legislação. Do total de inadimplência (R$976 mil), lançamos R$672 mil como PDD. 

Ano Receitas R$ Mil Despesas R$ Mil

2015 5.498 692
2016 4.889 971

Variação % -11,1 40,3

EMPRÉSTIMOS

No final do exercício de 2016, a car-
teira de empréstimos registrou o 
montante de R$ 11.599 milhões. Ao 
final do ano contávamos com 401 
contratos de empréstimos contraídos 
por participantes e assistidos junto à 
Fundação ECOS.

R$ 11.599

20162015

R$ 11.086

Em mil

17| Relatório Anual 2016
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SITUAÇÃO PATRIMONIAL

O índice de equilíbrio técnico do plano demonstra a capacidade do patrimônio líquido do plano de 
cumprimento das obrigações com os seus participantes. O índice do Plano ECOS, ao final do ano 
de 2016, continuou em patamar excepcional - o patrimônio líquido representava 126% do exigível 
atuarial, mesmo tendo destinado, no mês de fevereiro, em forma de distribuição de superávit, um 
montante de R$11,6 milhões, sendo distribuídos, de imediato, R$9,7 milhões para os assistidos e 
constituído fundo previdencial, no valor de R$912 mil, para distribuição quando na aposentadoria, 
para os participantes ativos. 

A evolução do índice de equilíbrio técnico do Plano ECOS está demonstrada no gráfico abaixo:

1,26 1,25

1,32
1,31 1,31

1,34

1,29 1,28
1,26

1,27

1,00

1,05

1,10

1,15

1,20

1,25

1,30

1,35

1,40

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

de
z-

07

de
z-

08

de
z-

09

de
z-

10

de
z-

11

de
z-

12

de
z-

13

de
z-

14

de
z-

15

de
z-

16

Índice de Solvência %
Em

 R
$M

ilL

Equilíbrio Técnico do Plano

Ativo Líquido Exígivel Atuarial Índice de Solvência



“A amizade é uma predisposição recíproca que torna dois seres 
igualmente ciosos da felicidade um do outro.”

Platão



Segmento/Emissores/Ativos

Limites (%) Posição em 31/12/2016 Posição em 
31/12/2015

Res.
CMN
 3792 

Máximo
 %

Polit.Invest.

R$ 1.000 Part.%  
s/R.G

Resultado no Ano (%)

R$ 1.000 Part.% 
 s/R.GMínimo Máximo TIR

Bruta
Benchmark

P.I

RENDA FIXA 100 75 100 728.690 80,8 14,90 11,91 703.916 82,7 

Titulo Público Federais 100 626.393 69,5 14,69 580.989 68,2 

    Marcados “Na Curva” 592.893 65,8 14,05 553.371 65,0 

             NTN-B
             NTN-C
            NTN-F
            TDA

440.308 
131.440 

21.145 
0 

48,9 
14,6 

2,3 
0,0 

13,06 
17,58 
12,84 
11,51 

398.801 
133.636 

20.875 
59 

46,8 
15,7 
2,5 
0,0 

   Marcados “A Mercado” 33.500 3,7 28,49 27.618 3,2 

            LFT
            NTN-B

0 
33.500 

0,0 
3,7 

4,06 
28,49 

27.618 
0 

3,2 
0,0 

Títulos Privados 80 86.425 9,6 15,87 122.927 14,4 

   Título de Instituições Financeiras
       CDB
            BTG Pactual
       LF/LFS - Letra Financeira
            Bco Safra
            Bco BBM
            Bco PAN
            Bco BTG Pactual

55.681 
0 
0 

55.681 
24.326 

1.575 
7.676 

22.103 

6,2 
0,0 
0,0 
6,2 
2,7 
0,2 
0,9 
2,5 

14,21 
12,41 
12,41 
14,21 
13,92 
13,42 
15,09 
14,28 

65.230 
16.476 
48.753 
21.353 

1.389 
6.670 

19.342 

7,7 
1,9 
1,9 
5,7 
2,5 
0,2 
0,8 
2,3 

  Títulos de Cias Abertas e Securitizadoras 30.744 3,4 18,77    31.039 3,6 

          Debêntures Não Conversiveis
       CRB - Concessionár Rota das Bandeiras 
            BR Malls
       CRI - Certificado Recebíveis Imobil
            Wtorres PIC II

80

20

22.574 
22.574 

0 
8.170 
8.170 

2,5 
2,5 
0,0 
0,9 
0,9 

17,63 
17,62 

9,25 
21,92 
21,92 

22.962 
22.095 

868 
8.077 
8.077 

2,7 
2,6 
0,1 
0,9 
0,9 

Fundos de Investimentos 15.872 1,8 16,02 26.657 3,1 

       FIDC - FI Direitos Creditórios
            Multisetorial Master II (ex-BVA)
        FIRF/FIMM - FI Renda Fixa e FI Multinstituc
          Bradesco HSBC FI RF CP Performance
          Itau IB Active Fix
           Votarantin Institucional

20 312 
312 

15.560 
7.956 
3.650 
3.954 

0,0 
0,0 
1,7 
0,9 
0,4 
0,4 

342,60 
342,60 

14,10 
14,23 
14,10 
14,41 

145 
145 

26.512 
11.199 

7.540 
7.773 

0,0 
0,0 
3,1 
1,3 
0,9 
0,9 

Posição dos Investimentos - Resolução CMN nº3792/ Política de Investimentos

No quadro abaixo, apresentamos o DI – Demonstrativo de Investimentos do plano, onde consta a 
composição detalhada da carteira de investimentos, nas datas base de 31/12/2015 e 31/12/2016, 
com as alocações por segmento, tipo de emissor, modalidade de ativo, os respectivos percentuais 
de participação em relação aos recursos garantidores do plano e as rentabilidades no ano. Tudo de 
acordo com os limites estabelecidos pela Resolução CMN 3792, a Política de Investimentos do plano 
e a Resolução do Conselho Deliberativo nº 02/2015.

DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS

                O futuro sempre presente | 20



RENDA VARIÁVEL 70 4 12 87.564 9,7 32,90 38,93 63,546 7,5

    Ações 36.727 4,1 44,42 23.357 2,7

             Carteira Própria 6 36.727 4,1 44,42 23.357 2,7

  Fundos de Ações 35 50.838 5,6 25,49 40.189 4,7

        BBM Valuation 2 FICFIA
         BRZ Valor FICFIA
        GAVEA Ações FICFIA
        GUEPARDO IN 60 FICFIA
        QUEST Ações FICFIA
        QUEST Small FICFIA
        BTG ABSOL INST FIA
        STUDIO FICFIA
        M SQUARE AÇÕES INST FICFIA

17.947 
4.647 
5.465 
4.587 

0 
8.066 

0 
5.392 
4.733 

2,0 
0,5 
0,6 
0,5 
0,0 
0,9 
0,0 
0,6 
0,5 

30,28 
28,08 
12,40 
51,67 

0,11 
20,66 

0,00 
7,83 

-5,33 

13.776 
6.818 
4.862 
3.024 
2.136 
4.498 
5.075 

0 
0 

1,6 
0,8 
0,6 
0,4 
0,3 
0,5 
0,6 
0,0 
0,0 

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS 20 1 5 24.033 2,7 9,32 25.385 3,0

 FIP - Fundos de Invest em Part 20 7.054 0,8 14,33 6.170 0,7

         FIP MALBEC 7.054 0,8 14,33 6.170 0,7

  FMIEE - Fundos de Empresa Emerg 20 1.520 0,2 -4,69 1.492 0,2

        Rio Branco NEII 1.520 0,2 -4,69 1.492 0,2

FFIMM - FI Multimercado 10 16.060 1,8 9,06 17.723 2,1

        BB Equity Hedge I
        Bozano Quant FIM
        Brasil Plural 30
        Brasil Plural Equity Hedge

0 
8.376 
3.681 
4.003

0,0 
0,9 
0,4 
0,4 

0,00 
12,35 

5,50 
5,47 

1.859 
8.580 
3.489 
3.795

0,2 
1,0 
0,4 
0,4

IMÓVEIS 8 4 8 48.922 5,4 10,58 11,91 47.625 5,6

Imóveis para Aluguel/Renda 48.922 5,4 10,58 47.625 5,6

OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES 15 1 2 11.423 1,3 12,68 11,75 10.935 1,3

Empréstimos a Participantes 11.423 1,3 12,68 10.935 1,3

OUTROS 3 0,0 13 0,0

TOTAL DE INVESTIMENTOS 901.235 100,0 15,96 11,64 851.420 100,0

Disponível
Exigível de Investimentos

153
-96

0,0
0,0

58
-24

0,0
0,0

TOTAL DOS RECURSOS GARANTIDORES(R.G) 901.292 100,0 851.455 100,0
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A maior parte dos recursos do plano foi gerida internamente (carteira própria), totalizando R$809.892 
mil ou 89,9%. Os demais 10,1%, que somavam R$ 91.343 mil, estavam sob gestão terceirizada, atra-
vés de fundos de investimentos.

                                                        SEGMENTOS DE APLICAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DA GESTÃO                   Dez/16

SEGMENTO

GESTÃO PRÓPRIA GESTÃO TERCEIRIZADA TOTAL DOS IVESTIM LIMITES DE ALOCAÇÃO(%)

R$1.000 % da
Gestão

% Total
Invest. R$1.000 % da

Gestão
%Total 
Invest R$1.000 % Total 

Invest

Limite 
Res.
3792

Limites P.I.

Mínimo Máximo

RENDA FIXA  712.818  97,8  79,1  15.872  2,2  1,8  728.690  80,9 100 75 90 

RENDA VARIÁVEL  36.727  41,9  4,1  50.838  58,1  5,6  87.564  9,7 70 4 12 

INVESTIMENTO ESTRUTURADO  -  -   -   24.633  100,0  2,7  24.633  2,7 20 1 5 

INVESTIMENTO NO EXTERIOR  -  -   -   -  -   -   -  -  10 0 10 

IMÓVEIS  48.922  100,0  5,4  -  -   -   48.922  5,4 8 4 8 

EMPRÉSTIMOS  11.423  100,0  1,3  -  -   -   11.423  1,3 15 1 2 

OUTROS  3  100,0  0,0  -  -   -   3  0,0 / / /

TOTAL  809.892 -  89,9  91.343  -  10,1  901.235  100,0 / / /

A gestão terceirizada é realizada através de fundos de investimentos, do tipo “condomínio” aberto 
ou fechado. Esses gestores são avaliados quantitativa e qualitativamente, conforme parâmetros es-
tabelecidos em manual interno.
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CUSTOS COM A GESTÃO DE INVESTIMENTOS

Os custos com a gestão interna dos investimentos somaram R$ 3.801 mil. As despesas administra-
tivas foram relativas ao rateio dos custos com a estrutura interna da fundação, destinada a gerir, 
administrar e controlar os investimentos do plano. Já as despesas com taxas de custódia, Cetip, Selic 
e CBLC foram decorrentes de exigência legal, de mantermos os registros dos títulos e valores mobi-
liários de cada plano em contas individualizadas. 

As negociações de ações, no mercado à vista, geram despesas de taxa de liquidação, emolumentos e 
taxa de corretagem, paga à corretora de valores, cujo desconto negociado pela ECOS é de 90%.

IDENTIFICAÇÃO
PLANO BD

R$ Mil Participação %

GESTÃO PRÓPRIA  3.801 100,00 

Despesas administrativas de investimentos  2.888 75,99 
Consultoria Investimentos/Análise Riscos  57 1,50 

Taxa de Custódia Centralizada  109 2,86 
Taxa Custódia CETIP  38 1,01 
Taxa Custódia Selic  18 0,47 
Taxa Custódia CBLC  1 0,04 

Ações Mercado à Vista (Liq/Emol/Corret)  19 0,50 
Taxa de Administração Imóveis  8 0,22 

Despesas Diretas de Imóveis  611 16,07 
Reavaliação de imóveis  40 1,05 

IOF Fundos  11 0,29 

Os custos na carteira de imóveis decorreram de despesas com IPTU, ITIV, custas cartoriais, assessoria 
jurídica, taxas de administração (imóveis localizados em shopping centers), reavaliação, além de des-
pesas inerentes a reformas e manutenção. Nos últimos anos, em decorrência da crise econômica, 
além da inadimplência, os imóveis disponíveis acarretaram o aumento das despesas.

Quanto à gestão terceirizada, os fundos de investimentos além das taxas de administração e perfor-
mance que variam de acordo com gestor, tipo de fundo, dentre outros aspectos, também têm des-
pesas específicas que podem ser debitadas diretamente do fundo. No entanto, como a fundação só 
aplica em fundos do tipo condomínio, as rentabilidades indicadas são sempre líquidas de despesas. 



“É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa 
do trabalho  de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se. 

Mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se!”
Eclesiastes 4: 9-10



POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 

Apresentamos as informações da Política de Investimentos do Plano ECOS de Benefício Definido , com vigência de 1º 
de janeiro de 2017 a 31 de dezembro de 2021.

PLANO DE BENEFÍCIOS TAXA MÍNIMA ATUARIAL 

CNPB: 
19.830.002-56

Tipo de Plano: 
Benefício Definido

Período de Referência:
 Jan/2017 a Dez/2017

Indexador: 
INPC

Taxa de Juros: 
4,75% ao ano

APROVAÇÃO / RESPONSÁVEL

Aprovação da Política pelo Conselho Deliberativo

Reunião: nº 249 Data: 21 de dezembro de 2016

Administrador Estatutário Tecnicamente Qualificado (AETQ)

Nome: Tiago Novaes Villas-Bôas CPF: 616.089.985-68 Cargo: Diretor Administrativo / Financeiro

CONTROLE DE RISCOS

A Fundação ECOS monitora/controla os riscos abaixo, através da manutenção de uma estrutura interna adequada 
para tomada das decisões, da prestação de serviço de empresas de consultoria, custódia centralizada e/ou sistemas 
de controles internos:

Risco de 
Governança

Ter uma estrutura adequada de gestão que atenda às necessidades e especificidades do plano. 
A estrutura organizacional da Fundação ECOS compreende os seguintes órgãos para tomada de 
decisões de investimentos: Conselho Deliberativo, Diretoria Executiva e Comitê de Investimentos. 

Risco Atuarial
Risco de crescimento das obrigações do plano em ritmo maior que o previsto para o cresci-
mento dos recursos garantidores. Para mitigar tal risco utilizamos o estudo de ALM (Asset 
Liability Management) e assessoria de atuário externo.

Risco de Mercado Financeiro – Possíveis perdas decorrentes das oscilações dos preços dos ativos (variação de taxas 
de juros, câmbio, índices de preços, preços de ações, etc.). 

Risco de Crédito/
Contraparte

Financeiro – Capacidade da instituição de cumprir seus pagamentos (obrigações). Emitido por empre-
sas classificadoras de “rating” e acompanhado/monitorado pela consultoria de riscos e internamente. 

Risco de Liquidez
Financeiro - Disponibilidade financeira para pagamentos de suas obrigações. A fundação sempre 
mantém uma parte dos investimentos em ativos de liquidez imediata e acompanha o fluxo de caixa 
de curto, médio e longo prazo.

Risco de 
Terceirização

Financeiro – Na terceirização parcial da administração dos recursos, delegamos determinadas 
responsabilidades a terceiros. A Fundação tem um modelo próprio de seleção e avaliação dos 
prestadores de serviços e gestores externos.

Risco legal Cumprimento da legislação vigente e normas internas

Risco Operacional Não financeiro – Identificação de pontos vulneráveis nos processos internos, que possam acar-
retar algum prejuízo de qualquer natureza.

Risco Sistêmico Possibilidade do sistema financeiro ser contaminado por eventos de crise. De difícil gerenciamento, 
mas reduzido diante de uma alocação de recursos bem diversificada.

Possui modelo 
proprietário de 
risco?

A fundação tem contrato de prestação de serviços de consultoria de riscos, que acompanha mensal-
mente os investimentos do plano. Internamente, os processos de investimentos contemplam vários 
controles e monitoramento.

Realiza estudo de 
ALM? Sim, quando necessário. Como o plano está fechado, o último estudo foi efetuado em out/2014

Realiza o apreça-
mento de ativos 
financeiros?

Sim. O agente custodiante (Itaú Unibanco) é o responsável pelo apreçamento dos ativos que 
compõem as carteiras dos planos, sempre de acordo com as melhores práticas de mercado e da 
legislação vigente. A Fundação ECOS também acompanha e monitora este apreçamento, atra-
vés de sistemas de investimentos.
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Derivativos Permitido, exclusivamente, para proteção, na carteira própria. Nos fundos, conforme legislação vigente.

Avaliação prévia 
de riscos?

Sim. Na aquisição ou na venda de qualquer ativo os riscos são avaliados e sempre submetidos ao 
Comitê de Investimentos e, quando necessário, submetidos também ao Conselho Deliberativo. 

Existência de 
sistemas de controles 
internos?

Sim. Além de ter os ativos registrados em custódia centralizada e em contas individualizadas por plano, 
a Fundação tem contrato de prestação de serviços de acompanhamento de investimentos, além de 
sistemas de investimentos e outras formas de controles e acompanhamentos internos, no intuito de 
checar informações e preços informados pelo custodiante, acompanhar direitos e mitigar riscos.

Observação de 
princípios sócio-am-
bientais?

Os princípios sócio-ambientais são observados sempre que possível, no entanto a Fundação 
não aderiu a nenhum protocolo. 

ALOCAÇÃO POR EMISSOR 

Emissor Máximo %

Tesouro Nacional 100

Instituição Financeira   20

Tesouro Estadual ou Municipal

Companhia Aberta com registro na CVM   10

Organismo multilateral   10

Companhia securitizadora   10

Patrocinador do Plano de Benefício

FIDC/FICFIDC   10

Fundos de índice referenciado em cesta de ações de Cia aberta   10

Sociedade de Propósito Específico - SPE   10

FI-FICFI classificado no segmento de investimentos estruturados   10

Obs.: Limites legais estabelecidos na Resolução CMN 3792.

CONCENTRAÇÃO POR EMISSOR

Emissor Máximo %

% do Capital Votante de uma mesma Cia aberta 25

% do Capital Total de uma mesma Cia aberta ou SPE 25

% do PL de uma mesma instituição financeira 25

% do PL de fundo de índice referenciado em cesta de ações de Cia aberta 25

% do PL de fundo de investimento classificado no segmento de investimento estruturados 25

% do PL de fundo de investimento classificado no segmento de investimento no exterior 25

% do PL de fundo de índice no exterior negociados em bolsa de valores no Brasil 25

% do patrimônio separado de certificados de recebíveis com regime fiduciário 25

Obs.: Limites legais estabelecidos na Resolução CMN 3792.

ALOCAÇÃO DE RECURSOS 

Segmento Mínimo % Máximo % Alvo %

Renda Fixa 75  90    82,10

Renda Variável   4 12     4,23

Imóveis   4  8    5,50

Empréstimos   1  2       1,28

Investimento Estruturado   1   5       4,19

Investimento  no Exterior   0   2       1,99
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RENTABILIDADE

Plano / Segmento Benchmark  (índice de referência) Expectativa Rentabilidade  p/ 2017 %

PLANO INPC + 4,75% ao ano 9,78%

Renda Fixa INPC + 5,00% ao ano 10,04%

Renda Variável IBOVESPA 13,86%

Imóveis INPC + 5,00% ao ano 13,93%

Empréstimos INPC + 4,85% ao ano 9,44%

Investimento  Estruturado 120% CDI 10,04%

Investimento no Exterior MSCI + Variação Cambial 9,88%

• Cenário base 2017: INPC 4,80%, IPCA 5,00%, IGP-M 5,41%, Selic 11,63%, CDI 11,61%, Ibovespa 
13,86%, MSCI+variação cambial 9,88%. 

• Acompanhamento das rentabilidades do plano e por segmento pelo método da TIT Bruta. O mé-
todo de rentabilidade da TIR (taxa interna de retorno) é a taxa de juros que igual o valor presente 
das entradas com o das saídas do caixa, ou seja, a TIR é a taxa de desconto que produz um VPL 
(valor presente líquido) igual a zero. Considerando que os valores de caixa ocorrem em diferentes 
momentos, o método da TIR, como leva em consideração o valor do dinheiro no tempo, expressa 
a rentabilidade do fluxo de caixa.

• Estudo de ALM: gerenciamento de ativos e passivos. Este estudo procura determinar a alocação 
estratégica dos recursos de acordo com o fluxo das obrigações futuras do plano. A alocação alvo 
e as expectativas de rentabilidade foram baseadas no estudo de ALM efetuado em out/2014.

• Exposição a crédito privado: (i) aplicações em ativos de instituições financeiras, quando não ga-
rantidas pelo FGC (Fundo Garantidor de Crédito), só permitida para bancos com patrimônio líqui-
do superior a R$500 milhões e alguns outros índices mínimos Riskbank; (ii) permitido alocação de 
até 10% em ativos considerados “grau especulativo” dentro da carteira própria, desde que sejam 
ativos com garantia do FGC; (iii) permitido alocação de até 1% em ativos considerados “grau es-
peculativo”, através de fundos de investimentos. 

• A íntegra da Política de Investimentos está disponível no site da Fundação ECOS www.fundacaoe-
cos.org.br na área restrita ao Participante. Dúvidas podem ser retiradas através da nossa Central 
de Atendimento 0800 721 2600. 

OBSERVAÇÕES

GESTÃO DE RECURSOS

Tipo: administração dos recursos MISTA (interna – carteira própria e externa – fundo de investimento do tipo con-
domínio aberto ou fechado).

CONCENTRAÇÃO POR INVESTIMENTO

Investimento Máximo %

% de uma série de títulos ou valores mobiliários 25

% de uma mesma classe ou série de cotas de FIDC 25

% de um mesmo empreendimento imobiliário 25

Obs.: Limites legais estabelecidos na Resolução CMN 3792



ECOS – Fundação de Seguridade Social do Banco Econômico S/A – ECOS
Plano de  Benefícios Previdenciários da ECOS - CNPB n° 1983.0002-56

Parecer Atuarial sobre o Balancete de 31.12.2016

1. PATRIMÔNIO SOCIAL, PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO, PROVISÕES MATEMÁTICAS E FUNDOS

O Plano de Benefícios Previdenciários da ECOS, doravante Plano ECOS, é um plano de caráter previdenciário 
estruturado na modalidade de Benefício Definido, conforme normatização expressa na Resolução CGPC n° 
16, de 22.11.2005.
As Provisões Matemáticas desse plano, registradas no Balancete de encerramento do exercício de 2016, 
foram determinadas a partir dos resultados da Avaliação Atuarial de 31.12.2016, elaborada por esta consul-
toria, e seus valores correspondem aos indicados no quadro abaixo, que demonstra a composição do Patri-
mônio Social, do Patrimônio de Cobertura do Plano, das Provisões Matemáticas e dos Fundos do Plano ECOS, 
em 31.12.2016, de acordo com o Plano de Contas previsto na Resolução CNPC n° 08/2011:

Valores em  R$
2.3.    PATRIMÔNIO SOCIAL          894.641.517
2.3.1    PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO        882.071.000
2.3.1.1    PROVISÕES MATEMÁTICAS        702.798.149
2.3.1.1.01.00.00   BENEFÍCIOS CONCEDIDOS          638.699.756
2.3.1.1.01.02.00   BEN. DEF. ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO      638.699.756
2.3.1.1.01.02.01   VALOR ATUAL DOS BEN. FUT. PROGR. – ASSISTIDOS       380.153.689
2.3.1.1.01.02.02   VALOR ATUAL DOS BEN. FUT. NÃO PROGR. – ASSISTIDOS      258.546.067
2.3.1.1.02.00.00   BENEFÍCIOS A CONCEDER            64.098.393
2.3.1.1.02.02.00   BEN. DEF. ESTRUT. EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGR.       53.904.083
2.3.1.1.02.02.01   VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS        57.128.240
2.3.1.1.02.02.02   (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT. DOS PATROC.        (1.224.955)
2.3.1.1.02.02.03   (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT. DOS PARTIC.        (1.999.201)
2.3.1.1.02.03.00   BEN. DEF. ESTRUT. EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGR.    10.804.060
2.3.1.1.02.03.01   VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS     10.804.060
2.3.1.1.02.03.02   (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT. DOS PATROC.                    (231.662)
2.3.1.1.02.03.03   (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUT. DOS PARTIC.            (378.088)
2.3.1.1.03.00.00   (-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR                         0,00
2.3.1.2.00.00.00   EQUILÍBRIO TÉCNICO           179.272.852
2.3.1.2.01.00.00   RESULTADOS REALIZADOS           179.272.852
2.3.1.2.01.01.00   SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO          179.272.852
2.3.1.2.01.01.01   RESERVA DE CONTINGÊNCIA               126.433.387
2.3.1.2.01.01.02   RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DO PLANO          52.839.465
2.3.1.2.01.02.00   (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO                               0,00
2.3.1.2.02.00.00   RESULTADOS A REALIZAR                         0,00
2.3.2.0.00.00.00   FUNDOS              12.570.517
2.3.2.1.00.00.00   FUNDOS PREVIDENCIAIS               8.929.652
2.3.2.2.00.00.00   FUNDOS ADMINISTRATIVOS                  146.141
2.3.2.3.00.00.00   FUNDOS DOS INVESTIMENTOS               3.494.724

A Avaliação Atuarial de 2016 foi desenvolvida considerando:

• o Regulamento do Plano ECOS, cuja última alteração foi aprovada em 24.01.2013;
• as informações cadastrais de participantes vinculados aos patrocinadores, abrangidos pelo Plano ECOS 

em dezembro/2016, recebidas via correio eletrônico de 11.01.2017;
• as informações cadastrais de assistidos, abrangidos pelo Plano ECOS em dezembro/2016, recebidas via 

correio eletrônico de 11.01.2017.
• os demonstrativos contábeis de 2016 do Plano ECOS, recebidos via correio eletrônico em 07.11.2016, 

17.01.2017 e 24.01.2017;
• os resultados do Relatório do Estudo de Adequação das Hipóteses Atuariais do Plano ECOS – Relatório 

RN/ECOS nº 003/2015, de 06.11.2015.
• os resultados do Relatório do Estudo de Adequação da Hipótese de Crescimento Salarial do Plano de 

Benefícios Definido da Ecos – RN/ECOS n° 001/2017 de 14.02.2017.
• as premissas, hipóteses, regimes financeiros e métodos atuariais geralmente aceitos observando-se a 

legislação vigente, às características da massa abrangida na avaliação e o regulamento do plano de be-
nefícios avaliado.

PARECER ATUARIAL
27| Relatório Anual 2016



2. HIPÓTESES, REGIMES FINANCEIROS E MÉTODOS ATUARIAIS

2.1. Hipóteses

Entre as hipóteses econômicas, financeiras, biométricas e demográficas de maior relevância
admitidas na avaliação atuarial de 2016, destacam-se as indicadas a seguir:

2.1.1. Hipóteses Econômicas e Financeiras
• Taxa real de juro atuarial: 4,75% a.a.;
• Indexador Econômico do plano: Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC do IBGE – Instituto Bra-

sileiro de Geografia e Estatística;
• Crescimento real anual de salários: 2,00%a.a.

2.1.2. Hipóteses Biométricas
• Mortalidade Geral: AT 2000 Basic segregada por sexo;
• Entrada em Invalidez: IAPB 57 Fraca agravada em 70%;
• Mortalidade de Inválidos: AT 49 agravada em 100%;

2.1.3. Outras Hipóteses
• Composição familiar do participante ativo: Função Hx (encargo médio de herdeiros por morte de partici-

pantes de idade x - Experiência STEA);
• Composição familiar do participante assistido: Função Hx (encargo médio de herdeiros por morte de 

participantes de idade x - Experiência STEA);
• Composição familiar do pensionista: Família Real.

2.1.4. Adequação das Hipóteses
As hipóteses adotadas na avaliação atuarial de 2016 foram determinadas de acordo com a legislação vigente, 
observando-se os dados estatísticos atualizados encaminhados pela ECOS à Rodarte Nogueira.

Consoante o que determinam a Resolução CGPC nº 18, de 28/03/2006, as Resoluções CNPC nº 09/2012 e nº 
15/2014, a Instrução Previc nº 23/2015, e as boas práticas atuariais, cabe informar que:

• A taxa real de juro atuarial foi mantida em 4,75%a.a., acompanhando a recomendação do estudo técnico 
de adequação e aderência da hipótese de taxa de juros atuarial utilizada no desconto a valor presen-
te das obrigações atuariais do Plano ECOS (Relatório RN/ECOS n° 004/2016, de 16.12.2016). A referida 
taxa encontra-se dentro do intervalo da taxa parâmetro de 4,31% a 6,56%, estabelecido pela Portaria 
nº186/2016 para a duração do passivo do plano (7,99 anos).

• Como resultado do Estudo de Adequação das Hipóteses Atuariais do Plano de Benefícios Definido da 
ECOS, atualizado em 2015 pelo Relatório RN/ECOS nº003/2015, de 06.11.2015, as hipóteses biométricas 
foram mantidas para a avaliação atuarial de 2016.

• No que tange à hipótese de projeção de crescimento real anual de salários o Estudo de Adequação da 
Hipótese de Crescimento Salarial (RN/ECOS n° 001/2017 de 14.02.2017) constatou a adequação da hipó-
tese atualmente adotada.

• O uso do Encargo médio – Hx (Experiência STEA) na composição familiar para previsão dos pagamentos 
de benefícios de pensão foi mantido.

2.2. Regimes Financeiros e Métodos Atuariais

Quanto aos Regimes Financeiros e Métodos Atuariais, manteve-se para essa avaliação o Regime de Capitali-
zação e o Método Agregado para financiamento de todos os benefícios.
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3. PLANO DE CUSTEIO

Ante o superávit apurado, deverá ser mantido para 2017 o Plano de Custeio de 2016, o qual prevê o recolhi-
mento de contribuições mensais de participantes, assistidos e patrocinadores, na forma estabelecida a seguir.

3.1. Participantes Ativos

Os participantes ativos efetuam contribuição mensal para o plano, obtida a partir de percentuais aplicados 
sobre parcelas do seu salário de participação – SP1. Desde 2012, o plano de custeio estabelece os seguintes 
percentuais de contribuição:

Base de Cálculo Taxa (%) de Contribuição Normal
Salário-de-Participação Variável de 1,09% a 2,18% 1

Salário-de-Participação – (TP2 / 2) 1,46%
Salário-de-Participação – TP 5,12%

Salário-de-Participação – (3 x TP) 1,09%
 1 Esse percentual é definido em função da idade de inscrição do participante no plano, limitada a 48 anos, de acordo com a seguinte fórmula:
Percentual = 1,09%+1,09% x mínimo {([max[Idadena inscrição - 18,-0]);1};
                                                                                                 30
2 TP é o Teto do salário-de-benefício  Previdencial.

3.2. Participantes Autopatrocinados

Os autopatrocinados deverão recolher ao plano além das suas contribuições, calculadas mediante aplicação 
sobre o salário-de-participação das taxas contributivas fixadas no plano de custeio para os participantes 
ativos, as correspondentes contribuições que seriam de responsabilidade da Patrocinadora à qual estavam 
vinculados, incluindo a contribuição para a cobertura das despesas administrativas.

3.3. Assistidos
O plano de custeio vigente estabelece a isenção de contribuição mensal para os participantes assistidos.

3.4. Patrocinadoras
As patrocinadoras efetuam contribuição normal equivalente a 6,005% da folha bruta de todos os participan-
tes ativos.

Para o custeio administrativo é prevista a destinação de 15% das contribuições vertidas.

4. SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA DO PLANO

O confronto das Provisões Matemáticas reavaliadas com o Patrimônio de Cobertura do Plano constituído 
em 31.12.2016, data-base da avaliação atuarial, revela superávit técnico de 25,508% dessas provisões ou de 
20,324% desse Patrimônio.

Em 31.12.2016, a alocação do superávit do plano em Reserva de Contingência e Reserva Esp. p/ Revisão 
do Plano, na forma acima registrada, segue o que determina a redação do art. 7º da Resolução CGPC nº 
26/2008, alterada pela Resolução MTPS/CNPC nº 22, de novembro/2015::

Art. 7º O resultado superavitário do plano de benefícios será destinado à constituição de re-
serva de contingência para garantia dos benefícios contratados, em face de eventos uturos e 
incertos, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor das provisões matemáticas ou 
até o limite calculado pela seguinte fórmula, o que for menor: 

Limite Reserva de Contingência = [10% + (1% x duração do passivo do plano)] x PM.

Assim, considerando a duração do Passivo do Plano Ecos apurado nessa avaliação (7,99 anos), o superá-
vit técnico de 25,508% das Provisões Matemáticas em 31.12.2016 deverá ser assim registrado: 17,99% das 
Provisões Matemáticas em Reserva de Contingência (R$ 126.433.387) e 7,518% Provisões Matemáticas em 
Reserva Especial para Revisão do Plano (R$ 52.839.465).
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 Ainda conforme determina a referida Resolução, para fins de cálculo do montante a ser efetivamente 
destinado à Revisão do Plano, deverá ser deduzida da Reserva Especial para Revisão do Plano o montante 
negativo de Ajuste de Precificação do Ativo e a importância correspondente à diferença entre as Provisões 
Matemáticas dessa avaliação e aquelas calculadas considerando, para medir a sobrevivência válida, a tábua 
AT 2000 Basic Suavizada em 10% e a taxa máxima de juros real anual correspondente ao teto estabelecido no 
item 4 do Regulamento Anexo à Res. CGPC n° 18/2006 reduzida em um ponto percentual

 Visto que o plano ECOS não apresenta valor negativo de ajuste de precificação de Ativo, dimensio-
namos em R$ 30.031.191 a parcela da Reserva Especial p/ Revisão do Plano (R$ 52.839.465) passível de 
destinação em 2017, após a dedução do montante de R$ 22.808.274, correspondente à diferença entre as 
provisões matemáticas avaliadas com base nos parâmetros mínimos da legislação (R$ 725.606.423) e as pro-
visões matemáticas contabilizadas em 31.12.2016 (R$ 702.798.149).

 Caso o montante a ser distribuído em 2017, ora avaliado em R$ 30.031.191, seja destinado exclusiva-
mente aos participantes e assistidos do plano, conforme procedimento adotado nas distribuições de supe-
rávit em anos anteriores, avaliamos, com base nas folhas de benefícios dos atuais assistidos (R$ 5.197.688) 
e dos benefícios projetados dos participantes ativos (R$ 415.377) que poderão ser pagos, a cada assistido, 
até 5 benefícios extras e, a cada participante ativo e autopatrocinado, deverá ser registrado em fundo pre-
videncial específico o valor correspondente a Rodarte Nogueira consultoria em estatística e atuária 6 até 5 
benefícios projetados que poderá ser utilizado para abater as contribuições futuras e o valor residual pago 
quando fizer jus a benefício pelo plano.

 Não obstante, por se tratar de revisão voluntária e não obrigatória, o Art. 13 da Resolução CGPC nº 
26/2008, admite a destinação parcial da reserva especial. Assim, dada a volatilidade do mercado atual e o 
fato de que as taxas de juros parâmetros de 2016 encontram-se mais elevadas em relação as expectativas 
para 2017, recomenda-se restringir a destinação da reserva especial ao pagamento de quatro benefícios ex-
tras, em duas parcelas de dois benefícios cada: a primeira em fevereiro/2017 e a outra em fevereiro/2018.

 Neste caso, deverá ser criado fundo especifico para alocação do pagamento da segunda parcela do 
benefício extra, tanto para os participantes ativos, quanto para os participantes assistidos. E para os partici-
pantes ativos o valor correspondente a esta segunda parcela deverá ser segregado da primeira parcela.

 De toda sorte, caberá a entidade a definição do valor e da forma de pagamento desse benefício extra.

 O Plano BD ECOS tem patrimônio independente e não é solidário com nenhum outro plano adminis-
trado pela ECOS - Fundação de Seguridade Social do Banco Econômico S/A.

Este é o parecer.

Belo Horizonte, 03 de março de 2017.

Rodarte Nogueira - consultoria em estatística e atuária
CIBA n° 070



PLANO DE CONTRIBUIÇÃO 
DEFINIDA
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“O valor das coisas não está no tempo em que elas duram, mas na intensidade 
com que acontecem. Por isso existem momentos inesquecíveis, coisas inexplicá-

veis e pessoas incomparáveis”
Fernando Pessoa
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QUADRO SOCIAL
          

Patrocinadoras Dez/2015 Dez/2016

Aratu Seguros 3 2
CIA de Citricos do Brasil CCB 2 0
CST Expansão Urbana 3 3

Econômico Agro Pastoril 18 17
Fazendas Reunidas Sta. Maria 29 30
Fundação ECOS 5 4
Fundação Miguel Calmon 3 2
Refrigerantes da Bahia 3 1
Autopatrocinados 6 7

TOTAL 72 66

Assistido Dez/2015 Dez/2016

Benefício por Morte - Pensão 0 1
TOTAL GERAL 72 67

GESTÃO DE INVESTIMENTOS
Conforme determina a Política de Investimentos do plano, seus investimentos podem ser alocados 
nos segmentos de Renda Fixa, Renda Variável e Investimentos Estruturados. Em 2016, os recursos 
foram alocados, exclusivamente, nos segmentos de renda fixa e renda variável. 

No quadro a baixo, detalhamos as rentabilidades dos investimentos por segmento e consolidada, 
comparadas aos respectivos benchmarks (índices de referência). Apenas a título informativo, a car-
teira consolidada dos investimentos do plano teve rentabilidade de 19,86% em 2016.

SEGMENTO RENTABILIDADE  NO ANO (%)

RENDA FIXA

   TIR Bruta 14,82

   Variação Cota (rentab. líquida) 14,14

   Benchmark = 100% CDI 13,99

RENDA VARIÁVEL  

   TIR Bruta 52,62

   Variação Cota (rentab. líquida) 50,13

    Benchmark = IBOVESPA 38,93

TOTAL INVESTIMENTOS 19,86

No ano de 2016 o quadro de par-
ticipantes do Plano ECOS de Con-
tribuição Definida, estava formado 
por 66 participantes ativos e auto-
patrocinados e 1 assistido, com o 
total de 67 associados.

Em 2016, concedemos o primeiro 
benefício por morte do Plano CD.



RENDA FIXA

RENDA VARIÁVEL

O segmento de renda fixa fechou o ano de 2016 com resultado de 14,82%, equivalente a 105,9% do 
CDI. Os ativos que compõem a carteira foram títulos públicos federais, CDBs e fundos de investimentos, 
sendo que as principais contribuições positivas vieram das posições aplicadas em CDBs e fundos de 
investimento, compostos por ativos atrelados à inflação.

O segmento teve desempenho de 52,6% no ano versus o benchmark (Ibovespa) de 38,9%. A maior 
contribuição positiva veio da carteira própria de ações, que ganhou mais de 70% no ano. A carteira 
de fundos rendeu 29,78%. 
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TIPO DE 
GESTÃO ESTRATÉGIA

SALDO em 
31/12/2016 RENTABILIDADE

 (%) Ano
R$ %

CARTEIRA
PRÓPIA

Estratégia Dividendos
Estratégia Large Caps
Estratégia Midlle/Small Caps
                             Total Ações

  21.955
131.776
270.312

  3,2
19,3
39,7

 88,76
 51,47
 81,35

424.043 62,2 70,57

FUNDOS

BBM Valuation II
BRZ Valor
Quest Ações
Quest Small caps
Guepardo Inst. 60
                                Total Fundos

77.524
34.012
49.398
49.842
46.620

11,4
  5,0
  7,2
  7,3
  6,8

30,28
25,35
25,57
20,08
51,67

257.395 37,8 29,78

Total do Segmento 681.438 100,0 52,62
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DEMONSTRATIVO DOS INVESTIMENTOS

O quadro abaixo demonstra as alocações em cada segmento, tipo de emissor, modalidade de aplica-
ção, participação em relação ao total dos recursos garantidores do plano, assim como mostra as ren-
tabilidades e os resultados dos respectivos benchmarks (índices de referência). O quadro, também, 
compara as alocações em relação à posição de 31/dez do ano anterior. Todas os limites legais foram 
cumpridos no decorrer do ano de 2016.

Posição de Investimentos  - Resolução CMN nº 3792/ Política de investimentos

Segmento/Emissores/Ativos

Limites (%) Posição em 31/12/2016 Posição em 
31/12/2015

Res.
CMN
 3792 

Máximo
 %

Polit.Invest.
R$ 1 Part.%  

s/R.G

Resultado no Ano 
(%)

R$ 1 Part.% 
 s/R.G

Mínimo Máximo TIR
Bruta

Benchmark
P.I

RENDA FIXA 100 50 100 3.923.957 85,1 14,82 13,99 2.761.805 87,1

Titulo Público Federais 100 1.376.898 29,9 13,43 902.847 28,5

             NTN-B
             NTN-F
            LTN

716.691 
110.071
550.135

15,5
2,4

11,9

13,31
13,03
14,11 

670.898
107.322
124.628

21,2
3,4
3,9

Títulos Privados 80 377.450 8,2 17,30 1.858.957 58,6

   Título de Instituições Financeiras
       CDB
            Bco PAN
            Bco BBM
            Bco PINE
            Bco DAYCOVAL
            Bco BANIF

377.450
377.450
156.186
221.264

0
0
0

8,2 
8,2 
3,4 
4,8 
0,0 
0,0 
0,0 

17,30 
17,30 
23,83 
15,87 

4,44 
4,62 
5,81

935.789 
935.789 
126.130 
190.966 
186.320 
185.707 
246.666

29,5 
29,5 
4,0 
6,0 
5,9 
5,9 
7,8

Fundos de Investimentos 2.169.609 47,0 14,78 923.168 29,1 

      FICFIRF 500.557 10,9 17,33 284.655 9,0

           Itaú Inflations RFFI
           Safra IMAQ FIQ RF 

   166.683 
333.874 

3,6
7,2

15,02
18,78

144.913
139.742

4,6
4,4

       FIFRF 1.128.825 24,5 14,49 437.947 13,8

           Votorantim Institucional 
            Bradesco HSBC FI RF CP 
Performance            Sulamérica 
Excellence  

410.565 
591.680 
126.580 

8,9 
12,8 

2,7 

14,87 
14,44
13,69

73.985 
303.360 

60.602

2,3
9,6
1,9

       FIMM  e FICFIMM Institucional 540.226 11,7 12,89 200.567 6,3

            Itaú IB Active Fix
            Plural Cap FICFIM

422.289 
117.937

9,2
2,6

14,16
9,40 

92.767
107.800

2,9
3,4

RENDA VARIÁVEL 70 0 40 683.944 14,8 52,62 38,93 407.127 12,8

Ações 426.549 9,2 70,57 197.059 6,2

            Carteira Própria 426.549 9,2 70,57 197.059 6,2

Fundos de Ações 257.395 5,6 29,78 210.067 6,6

            BBM VALUATION II FICFIA
            BRZ Valor FICFIA
            GUEPARDO IN 60 FICFIA
            QUEST Small Caps FICFIA
            QUEST Ações  FICFIA

77.524 
34.012 
46.620 
49.842 
49.398

1,7 
0,7 
1,0 
1,1 
1,1 

30,28 
25,35 
51,67 
20,08 
25,57

59.504 
33.059 
30.737 
41.506 
45.261

1,9 
1,0 
1,0 
1,3 
1,4 

TOTAL DE INVESTIMENTOS 4.607.901 99,9 19,86 3.168.932 99,9

    Disponível
    Exigível de Investimentos

5.907
-1.753 0,0

3.180
-1.178

0,1
0,0

TOTAL DOS RECURSOS GARANTIDORES(R.G) 4.612.055 100,0 - 3.170.934 100,0



Lembramos que a alocação dos recursos é efetivada de acordo com a escolha de perfil feita pelos 
participantes, que podem optar que a Ecos direcione 30%, 40% ou 50% do saldo da conta de partici-
pante para o perfil renda variável, ou seja, na “carteira arrojada”, sujeita a maior variação dos preços 
no mercado.

Vale ressaltar que, de acordo com o item 7.3 do regulamento, o Saldo de Conta Total do Participante 
será obrigatoriamente alocado no perfil de investimentos mais conservador, dentre aqueles fixados 
na Política de Investimentos, durante o período de cinco anos que anteceder a data em que o Parti-
cipante implementará todas as condições para elegibilidade ao Benefício de Aposentadoria.

Quanto aos veículos de gestão, na posição de encerramento do ano, 47,3% dos recursos do plano 
estavam sob gestão interna (própria) e 52,7% sob gestão terceirizada, através de fundos de investi-
mentos de condomínio aberto.

Para gerir, administrar e controlar os recursos do plano, os custos incorridos com gestão interna (pró-
pria) estão discriminados no quadro a seguir.

Os custos com a gestão interna dos investimentos somaram R$ 23.200. 
As despesas administrativas foram relativas ao rateio dos custos com a estrutura interna da funda-
ção, destinada a gerir, administrar e controlar os investimentos do plano. As despesas com taxas de 
custódia, Cetip e CBLC são uma exigência legal, de manter os ativos de cada plano em contas indivi-
dualizadas.

As negociações de compra ou venda de ações geram alguns custos, conforme tabela da BMF&Bo-
vespa, que são tarifas de 
liquidação e emolumen-
tos, além da taxa de cor-
retagem, cobrada por cor-
retoras, sendo que a ECOS 
tem desconto 90% sobre 
esta taxa. 

No caso dos fundos de 
investimentos, como são 
fundos de condomínio 
abertos, as rentabilidades 
informadas são sempre lí-
quidas das despesas. 

CUSTOS DIRETOS COM INVESTIMENTOS

Identificação
PLANO CD

R$ Participação %

GESTÃO PRÓPRIA  23.200 100,00 

Despesas administrativas de investimentos  8 0,03 

Consultoria Investimentos/Análise Riscos  159 0,68 

Taxa de Custódia Centralizada  507 2,18 

Taxa Custódia CETIP  20.345 87,69 

Taxa Custódia Selic  39 0,17 

Taxa Custódia CBLC  128 0,55 

Ações Mercado à Vista (Liq/Emol/Corret)  302 1,30 

IOF Fundos  1.713 7,38 

                                                        SEGMENTOS DE APLICAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DA GESTÃO                   Dez/16

SEGMENTO

GESTÃO PRÓPRIA GESTÃO TERCEIRIZADA TOTAL DOS IVESTIM LIMITES DE ALOCAÇÃO(%)

R$1 % da
Gestão

% Total
Invest. R$ 1 % da

Gestão
%Total 
Invest R$1 % Total 

Invest

Limite 
Res.
3792

Limites P.I.

Mínimo Máximo

RENDA FIXA 1.754.348 44,7  38,1 2.169.609 55,3 47,1  3.923.957 85,2 100 50 100 

RENDA VARIÁVEL  426.549  62,4  9,3 257.395 37,6 5,6  683.944 14,8 70 0 40 

INVESTIMENTO ESTRUTURADO  -  -   -  - - -  -  -  20 0 5 

TOTAL 2.180.897 -  47,3 2.427.004 - 52,7  4.607.901 100,0 / / /
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“Mas há a vida que é para ser intensamente vivida. 
Há o amor. Que tem que ser vivido até a última gota. 

Sem nenhum medo. Não mata.”
Clarice Lispector



Apresentamos as informações da Política de Investimentos do Plano de Contribuição Definida , com 
vigência de 1º de janeiro de 2017 a 31 de dezembro de 2021

POLÍTICA DE INVESTIMENTOS

PLANO DE BENEFÍCIOS ÍNDICE DE REFERÊNCIA

CNPB: 
20.080.021-11

Tipo de Plano: 
Contribuição Definida

Período de Referência: 
Jan/2017 a Dez/2017

Indexador / Taxa de Juros

Renda Fixa – 100% CDI 
Renda Variável –  Ibovespa

Investimento Estruturado – 120% CDI

APROVAÇÃO / RESPONSÁVEL

Aprovação da Política pelo Conselho Deliberativo
Reunião: nº 249 Data: 21 de dezembro de 2016

Administrador Estatutário Tecnicamente Qualificado (AETQ)

Nome: Tiago Novaes Villas-Bôas CPF: 616.089.985-68 Cargo:  Diretor Administrativo / Financeiro

CONTROLE DE RISCOS
A Fundação ECOS monitora/controla os riscos abaixo, através da manutenção de uma estrutura interna adequada 
para tomada das decisões, da prestação de serviço de empresas de consultoria, custódia centralizada e/ou sistemas 
de controles internos:

Risco de Governança
Ter uma estrutura adequada de gestão que atenda às necessidades e especificida-
des do plano. A estrutura organizacional da Fundação ECOS compreende os seguintes 
órgãos para tomada de decisões de investimentos: Conselho Deliberativo, Conselho 
Fiscal e Comitê de Investimentos.

Risco de Mercado Financeiro – Possíveis perdas decorrentes das oscilações dos preços dos ativos (varia-
ção de taxas de juros, câmbio, índices de preços, preços de ações, etc.).

Risco de Crédito/ 
Contraparte

Financeiro – Capacidade da instituição de cumprir seus pagamentos (obrigações). Emitido 
por empresas classificadoras de “rating” e acompanhado/monitorado pela consultoria de 
riscos e internamente. 

Risco de Liquidez
Financeiro - Disponibilidade financeira para pagamentos de suas obrigações. A fun-
dação sempre mantém uma parte dos investimentos em ativos de liquidez imediata e 
acompanha o fluxo de caixa.

Risco de Terceirização
Financeiro – Na terceirização parcial da administração dos recursos, delegamos deter-
minadas responsabilidades a terceiros. A Fundação tem um modelo próprio de sele-
ção e avaliação dos prestadores de serviços e gestores externos.

Risco legal Cumprimento da legislação vigente e normas internas.

Risco Operacional Não financeiro – Identificação de pontos vulneráveis nos processos internos, que pos-
sam acarretar algum prejuízo de qualquer natureza.

Risco Sistêmico Possibilidade do sistema financeiro ser contaminado por eventos de crise. De difícil 
gerenciamento, mas reduzido diante de uma alocação de recursos bem diversificada.

Possui modelo proprietário 
de risco?

A fundação tem contrato de prestação de serviços de consultoria de riscos, que acom-
panha mensalmente os investimentos do plano. Internamente, os processos de inves-
timentos contemplam vários controles e monitoramento.

Realiza estudo de ALM? Não se aplica a este tipo de plano.

Realiza o apreçamento 
de ativos financeiros?

Sim. O agente custodiante (Itaú Unibanco) é o responsável pelo apreçamento dos ati-
vos que compõem as carteiras dos planos, sempre de acordo com as melhores práticas 
de mercado e da legislação vigente. A Fundação ECOS acompanha e monitora este 
apreçamento, através de sistemas de investimentos.
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ALOCAÇÃO DE RECURSOS 

Segmento Mínimo % Máximo %
Renda Fixa 50 100

Renda Variável   0 40

Investimento Estru-
turado   0   5

Derivativos Permitido, exclusivamente, para proteção, na carteira própria. Nos fundos, conforme legislação vigente.

Avaliação prévia 
de riscos?

Sim. Na aquisição ou na venda de qualquer ativo o sriscos são avaliados e sempre submetidos ao 
Comitê de Investimentos e, quando necessário, submetidos também ao Conselho Deliberativo.

Existência de siste-
mas  de controles 
internos?

Sim. Além de ter os ativos registrados em custódia centralizada e em contas individualizadas 
por plano, a Fundação tem contrato de prestação de serviços de acompanhamento de investi-
mentos, além de sistemas de investimentos e outras formas de controles e acompanhamentos 
internos, no intuito de checar informações e preços informados pelo custodiante, acompanhar 
direitos e mitigar riscos.

Observação de 
princípios sócio-am-
bientais?

Os princípios sócio-ambientais são observados sempre que possível, no entanto a Fundação 
não aderiu a nenhum protocolo. 

Obs.: A Fundação não possui discricionariedade na determinação do percentual de alocação, que é determinado pelo participante na escolha dos perfis. Somen-
te a parte das patrocinadoras que por força de regulamento são aplicadas integralmente no perfil conservador.

        PERFIS DE INVESTIMENTO

Perfil Segmento Mínimo  
%

Máximo 
%

Conservador Renda Fixa / Investimento Estruturado (de baixa volatilidade)   0 100

Arrojado - Perfil Renda Variável 30 Renda Variável / Investimento Estruturado 30   30

Arrojado - Perfil Renda Variável 40 Renda Variável / Investimento Estruturado 40   40

Arrojado - Perfil Renda Variável 50 Renda Variável / Investimento Estruturado 50   50

Obs.: O participante escolhe o perfil, para aplicação dos recursos, exclusivamente relativos à conta do participante: (i) Perfil con-
servador: Composta por ativos enquadrados nos segmentos de renda fixa e investimento estruturado, considerados de baixo risco 
e com baixa volatilidade de preço; (ii) Perfis com renda variável: alocação de 30% 40% ou 50% na carteira arrojada composta por 
ativos enquadrados nos segmentos de renda variável e investimento estruturado, sujeitos a alta volatilidade de preço. Os valores 
mínimos/máximos só são ajustados semestralmente (janeiro e julho), conforme regulamento do Plano. O participante já conta 
com um simulador, disponível no site da fundação.

ALOCAÇÃO POR EMISSOR Máximo %

Tesouro Nacional 100

Instituição Financeira 20

Tesouro Estadual ou Municipal -

Companhia Aberta com registro na CVM 10

Organismo Multilateral 10

Companhia Securitizadora 10

Patrocinador do Plano de Benefício -

FIDC/FICFIDC 10

Fundos de Índice Referenciado em  cesta de ações de Cia aberta 10

Sociedade de Propósito Específico - SPE 10

FI-FICFI classificados no segmento  de investimentos estruturados 10
Obs.: Limites legais estabelecidos na Resolução CMN 3792.



CONCENTRAÇÃO POR INVESTIMENTO

Investimento Máximo %

% de uma série de títulos ou valores mobiliários 25

% de uma mesma classe ou série de cotas de FIDC 25

% de um mesmo empreendimento imobiliário -
Obs.: Limites legais estabelecidos na Resolução CMN 3792

CONCENTRAÇÃO POR EMISSOR Máximo%

% do Capital Votante de uma mesma Cia aberta 25

% do Capital Total de uma mesma Cia aberta ou SPE 25

% do PL de uma mesma instituição financeira 25

% do PL de fundo de índice referenciado em cesta de ações de Cia aberta 25

% do PL de fundo de investimento classificado no segmento de investimento estruturados 25

% do PL de fundo de investimento classificado no segmento de investimento no exterior -

% do PL de fundo de índice no exterior negociados em bolsa de valores no Brasil -

% do patrimônio separado de certificados de recebíveis com regime fiduciário 25
Obs.: Limites legais estabelecidos na Resolução CMN 3792.

GESTÃO DE RECURSOS

Tipo: administração dos recursos MISTA (interna – carteira própria e externa – fundo de investimento do tipo con-
domínio aberto).

RENTABILIDADE

Plano / Segmento Benchmark  (índice de referência) Expectativa  Rentabilidade   p/ 2017 - %

PLANO INPC + 5% ao ano 10,04

Renda Fixa 100%  CDI 11,61

Renda Variável IBOVESPA 13,86

Investimento Estruturado 120% CDI 13,93

OBSERVAÇÕES

• Cenário base 2017: INPC 4,80%, IPCA 5,00%, IGP-M 5,41%, Selic 11,63%, CDI 11,61%, Ibovespa 13,86%.
• A rentabilidade dos recursos de cada participante vai depender da escolha de perfil de investimentos. O partici-

pante pode acompanhar a rentabilidade líquida através da variação das cotas dos perfis, divulgadas mensalmente.
• Acompanhamento das rentabilidades do plano e por segmento pelo método da TIT Bruta. O método de rentabi-

lidade da TIR (taxa interna de retorno) é a taxa de juros que igual o valor presente das entradas com o das saídas 
do caixa, ou seja, a TIR é a taxa de desconto que produz um VPL (valor presente líquido) igual a zero. Considerando 
que os valores de caixa ocorrem em diferentes momentos, o método da TIR, como leva em consideração o valor 
do dinheiro no tempo, expressa a rentabilidade do fluxo de caixa.

• Exposição a crédito privado: (i) aplicações em ativos de instituições financeiras, quando não garantidas pelo FGC 
(Fundo Garantidor de Crédito), só permitida para bancos com patrimônio líquido superior a R$500 milhões e 
alguns outros índices mínimos Riskbank; (ii) permitido alocação de até 10% em ativos considerados “grau especu-
lativo” dentro da carteira própria, desde que sejam ativos com garantia do FGC; (iii) permitido alocação de até 1% 
em ativos considerados “grau especulativo”, através de fundos de investimentos. 

• Com relação ao apreçamento, os títulos e valores mobiliários integrantes da carteira serão marcados “a valor de 
mercado”, podendo marcar “na curva (títulos mantidos até o vencimento)”, exclusivamente, até o limite de 50% 
do segmento de renda fixa, os títulos públicos federais adquiridos dentro da carteira própria. 

• A íntegra da Política de Investimentos está disponível no site da Fundação ECOS www.fundacaoecos.org.br na área 
restrita ao Participante. Dúvidas podem ser retiradas através da nossa Central de Atendimento 0800 721 2600. 
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PARECER ATUARIAL
ECOS – Fundação de Seguridade Social do Banco Econômico S/A – ECOS

Plano de  Contribuição Definida da ECOS - CNPB n° 2008.0021-11
Parecer Atuarial sobre o Balancete de 31.12.2016

1. Patrimônio Social, Patrimônio de Cobertura do Plano, Provisões Matemáticas e Fundos

O Plano de Contribuição Definida da Ecos, doravante Plano CD ECOS, é um plano de caráter previdenciário 
estruturado na modalidade de Contribuição Definida, conforme normatização expressa na Resolução CGPC 
n° 16, de 22.11.2005.
As Provisões Matemáticas desse Plano, registradas no Demonstrativo Contábil do exercício de 2016, foram 
identificadas aos saldos de conta dos participantes e patrocinadora em 31.12.2016, e seus valores corres-
pondem aos indicados na tabela abaixo, que demonstra a composição do Patrimônio Social, do Patrimônio 
de Cobertura do Plano, das Provisões Matemáticas e dos Fundos do Plano CD ECOS, em 31.12.2016, de acor-
do com o Plano de Contas previsto na Resolução CNPC n° 08/2011, de 31.10.2011:

Valores em 31.12.2016 (R$)

A Avaliação Atuarial de 2016 foi realizada com base no Regulamento do Plano, aprovado pela Superintendên-
cia Nacional de Previdência Complementar (PREVIC), conforme Portaria nº456, de 21.06.2010, publicada no 
D.O.U em 23.06.2010, e nas informações cadastrais dos Participantes e Assistidos abrangidos pelo Plano na 
data-base de 31.12.2016.

2. Hipóteses, Regimes Financeiros E Métodos Atuariais

2.1. Hipóteses

As premissas atuariais representam o conjunto de variáveis ou hipóteses admitidas nas avaliações anuais 
para projeção dos compromissos do plano avaliado. Como os benefícios do Plano CD ECOS são estrutura-
dos na modalidade de Contribuição Definida, as Provisões Matemáticas correspondem aos saldos de contas 
formados pelas contribuições e, após a concessão do benefício, pela dedução dos valores pagos, acrescidas 
do retorno dos investimentos, não cabendo a utilização de hipóteses para determinação dos compromissos 
correspondentes.

2.3     PATRIMÔNIO SOCIAL        4.654.423
2.3.1     PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO     4.503.490
2.3.1.1     PROVISÕES MATEMÁTICAS       4.503.490
2.3.1.1.01   BENEFÍCIOS CONCEDIDOS          889.496
2.3.1.1.01.01    CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA          889.496
2.3.1.1.01.01.01   SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS         889.496
2.3.1.1.02    BENEFÍCIOS A CONCEDER       3.613.994
2.3.1.1.02.01    CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA       3.613.994
2.3.1.1.02.01.01   SALDO DE CONTAS – PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUIDOR(ES)  1.170.822
2.3.1.1.02.01.01.001   SLD CONTAS – PARC. PATROCINADOR(ES) / INSTITUI    1.135.060
2.3.1.1.02.01.01.002   SLD CTA PROJETADA – RENDA FIXA            35.762
2.3.1.1.02.01.02   SALDO DE CONTAS – PARCELA PARTICIPANTES     2.443.172
2.3.1.1.02.01.02.001   SLD CONTAS - PARC. PARTICIPANTES – CONTRIBUIÇÕES NORMAIS  1.493.314
2.3.1.1.02.01.02.002   SLD CONTAS - PARC. PARTICIPANTES - PORT.ABERTA       294.044
2.3.1.1.02.01.02.003   SLD CONTAS - PARC. PARTICIPANTES – CONTRIBUIÇÕES ADIC      408.732
2.3.1.1.02.01.02.004   SLD CONTAS - PARC. PARTICIPANTES - PORT.ABERTA       247.082
2.3.1.2     EQUILÍBRIO TÉCNICO                 0,00
2.3.2     FUNDOS            150.933
2.3.2.1     FUNDOS PREVIDENCIAIS          120.413
2.3.2.2     FUNDOS ADMINISTRATIVOS            30.520
2.3.2.3     FUNDOS DOS INVESTIMENTOS                 0,00



3. Plano de Custeio

3.1. Participantes Ativos

O custeio dos benefícios assegurados pelo Plano CD ECOS será atendido por contribuições dos Participantes 
Patrocinados, dos Autopatrocinados e das Patrocinadoras, bem como pelo rendimento líquido das aplicações 
desses recursos.

A Contribuição Básica do Participante Ativo ou Autopatrocinado corresponderá a um percentual aplicável 
sobre o Salário de Participação, conforme especificado na tabela a seguir:

SALARIO DE PARTICIPAÇÃO (EM UPE*) PERCENTUAL DE CONTRIBUIÇÃO

Até 5 2%

De 5 a 15 3%

De 15 a 25 4%

De 25 a 50 5%

 * Unidade Previdenciária ECOS: corresponde à importância de R$100,00 (cem reais) em 1º de março de 2007, a ser reajustada pelo IPCA - Índice de Preços ao 
Consumidor Amplo, no mês de março de cada ano. Em 31.12.2016, seu valor era de R$ 173,99

2.2. Regimes Financeiros e Métodos Atuariais

Os regimes financeiros e os métodos atuariais têm por objetivo estabelecer a forma de acumulação dos 
recursos garantidores dos benefícios previstos pelo plano, ou seja, o modo de financiar esses benefícios. 
Na avaliação de benefícios estruturados na modalidade de Contribuição Definida, adota-se o Método de 
Capitalização Individual (ou Financeira), visto que os benefícios são obtidos a partir da capitalização das con-
tribuições efetuadas no período decorrido entre a data de ingresso do participante no plano e a data de sua 
aposentadoria.
Neste caso, o Custo Normal equivale ao valor estimado das contribuições dos participantes definidas no pla-
no de custeio para o próximo exercício e o Passivo Atuarial será equivalente ao saldo de conta acumulado. A 
estabilidade do custo no caso da adoção de método de Método de Capitalização Individual (ou Financeira) 
dependerá apenas das regras de cálculo das contribuições estabelecidas pelo plano avaliado.

A Contribuição Adicional é opcional, realizada em prazo e valor definidos pelo Participante Ativo ou Auto-
patrocinado, observado como limite mínimo o valor correspondente a 50% (cinquenta por cento) da UPE 
vigente no mês do aporte;

As Patrocinadoras efetuam, mensalmente, Contribuições Normais ao Plano, equivalentes a 100% (cem por 
cento) da Contribuição Básica do Participante.

O custeio das despesas decorrentes da administração do Plano ECOS é suportado pelas patrocinadoras, atra-
vés da aplicação do percentual de 0,5% sobre a folha dos salários de participação, além do excedente entre 
a taxa de administração (0,75 a.a. de Renda Fixa e 1,50 a.a. de Renda Variável), e as despesas diretas com 
investimento.

Segundo informado pela ECOS, os benefícios de risco continuam sendo cobertos por apólice de seguro con-
tratada por esta EFPC com a Itaú Seguros S.A., vigente a partir de 01/07/2010, a qual apresenta uma taxa 
de 0,01079% para cobertura básica de mortes, 0,001836% para cobertura de invalidez permanente Total ou 
Parcial por Acidentes e 0,006474% para os eventos de Invalidez Funcional Permanente Total por Doença, 
perfazendo uma taxa total média de 0,0191%, já incluso IOF de 0,38%.

3. Plano de Custeio

3.1. Participantes Ativos

O custeio dos benefícios assegurados pelo Plano CD ECOS será atendido por contribuições dos Participantes 
Patrocinados, dos Autopatrocinados e das Patrocinadoras, bem como pelo rendimento líquido das aplicações 
desses recursos.

A Contribuição Básica do Participante Ativo ou Autopatrocinado corresponderá a um percentual aplicável 
sobre o Salário de Participação, conforme especificado na tabela a seguir:
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4. Considerações Finais

O Plano CD ECOS apresenta em 31.12.2016 Equilíbrio Técnico nulo, uma vez que o Patrimônio de Cobertura do Plano 
corresponde exatamente ao valor das Provisões Matemáticas identificadas ao total dos saldos de contas no valor de 
R$ 4.503.490.

Esta situação era prevista, visto que em planos estruturados na modalidade de Contribuição Definida não é prevista a 
formação de superávit ou déficit técnico, pois os ganhos e perdas financeiras são repassados para os saldos de conta 
que são mantidos atualizados pela variação da cota patrimonial.

O Plano CD ECOS registra, ainda, Fundo Previdencial no valor de R$ 120.413, constituído pela parte da Conta de Patro-
cinadora não resgatável pelo Participante que teve sua inscrição cancelada.

Este é o parecer.

Belo Horizonte, 03 de março de 2017.

Rodarte Nogueira - consultoria em estatística e atuária
CIBA n° 070

  
                                          



PLANO DE 
GESTÃO ADMINISTRATIVA
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“Quando o assunto é família, no fundo ainda somos crianças, não importa o quão velho ficamos 
sempre precisamos de um lar para chamar de lar. Porque sem as pessoas que você mais ama, você 

não pode evitar em se sentir sozinho do mundo.”
Gossip Girl
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CUSTOS DIRETOS COM INVESTIMENTOS

Os investimentos do PGA estão alocados, exclusivamente, no segmento de renda fixa, conforme de-
termina sua Política de Investimentos. 

Os recursos do plano estão aplicados em um único fundo de investimentos, com liquidez diária e 
destinados às necessidades de caixa para pagamento das despesas administrativas da Fundação. 

Abaixo o Demonstrativo de Investimentos do plano:

Os custos diretos da carteira são aqueles decorrentes da necessidade de termos registros dos ativos e 
as movimentações de conta corrente, individualizados por plano (taxa de custódia centralizada e Ce-
tip). Os custos com IOF são aqueles decorrentes 
de resgates efetuados até o 29º dia corrido con-
tado da data de aplicação, de acordo com tabela 
regressiva de alíquotas, sendo que o IOF incide, 
apenas, sobre o rendimento do período entre a 
data de aplicação e a data de resgate.

Identificação
PGA

R$ Participação %
GESTÃO PRÓPRIA 20.425 100,0

Taxa de Custódia 82 0,40

Taxa Custódia CETIP 20.340 99,58

IOF  Fundos 3 0,02

GESTÃO DE INVESTIMENTOS

O desempenho do fundo, no ano, foi de 13,95% versus 13,25% do benchmark estabelecido na Polí-
tica de Investimentos que é 95% do CDI.

Segmento/Emissores/Ativos

Limites (%) Posição em 31/12/2016 Posição em 
31/12/2015

Res.CMN
 3792 

Máximo  %

Polit.Invest.
R$ 1 Part.%  

s/R.G

Resultado no Ano (%)
R$ 1 Part.% 

 s/R.GMínimo Máximo TIR
Bruta

Benchmark
P.I

RENDA FIXA 100 90 100 29.722 98,4 13,95 13,25 642.537 100,0

Fundos de Investimentos 29.722 
29.722 
29.722

98,4 
98,4 
98,4 

13,95 
13,95 
13,95 

642.537 
642.537 
642.537 

100,0 
100,0 
100,0 

   FICFIMM Institucional 
 Itau IB Active Fix 

TOTAL DOS INVESTIMENTOS 29.722 98,4     13,95 13,95 642.537 100,0

Disponível   
Exigível de Investimentos

2.162 
-1.691 

7,2 
-5,6

1.151 
-1.364

0,2
-0,2

TOTAL DOS RECURSOS  GARANTIDORES (R.G) 30.193 100,0 642.325 100,0



POLÍTICA DE INVESTIMENTOS 

Apresentamos as informações da Política de Investimentos do Plano de Gestão Administrativa, com 
vigência de 1º de janeiro de 2017 a 31 de dezembro de 2021

PLANO DE BENEFÍCIOS TAXA MÍNIMA ATUARIAL 

CNPB: 99.700.000-00
Tipo do Plano: 

Gestão Administrativa
Período de Referência: 
Jan/2017 a Dez/2017

Indexador/Percentual: 
95% CDI

APROVAÇÃO / RESPONSÁVEL

Aprovação da Política pelo Conselho Deliberativo

Reunião: nº 249 Data: 21 de dezembro de 2016

Administrador Estatutário Tecnicamente Qualificado

Nome: Tiago Novaes Villas-Bôas CPF: 616.089.985-68
Cargo: Diretor Administrativo / 

Financeiro

CONTROLE DE RISCOS

A Fundação ECOS monitora/controla os riscos abaixo, através da manutenção de uma estrutura interna adequada 
para tomada das decisões, da prestação de serviço de empresas de consultoria, custódia centralizada e/ou sistemas 
de controles internos:

Risco de Governança

Ter uma estrutura adequada de gestão que atenda às necessidades e especificidades do 
plano. A estrutura organizacional da Fundação ECOS compreende os seguintes órgãos para 
tomada de decisões de investimentos: Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal e Comitê de 
Investimentos. 

Risco de Mercado Financeiro – Possíveis perdas decorrentes das oscilações dos preços dos ativos (variação de 
taxas de juros, câmbio, índices de preços, preços de ações, etc.). 

Risco de Crédito/
Contraparte

Financeiro – Capacidade da instituição de cumprir seus pagamentos (obrigações). Monito-
rado por empresas classificadoras de “rating” e acompanhado pela consultora de riscos. 

Risco de Liquidez Financeiro - Disponibilidade financeira para pagamentos de suas obrigações.

Risco de Terceirização
Financeiro – Na terceirização parcial da administração dos recursos, delegamos determina-
das responsabilidades a terceiros. A Fundação tem um modelo próprio de seleção e avalia-
ção dos prestadores de serviços e gestores externos. 

Risco legal Cumprimento da legislação vigente e normas internas.

Risco Operacional Não financeiro – Identificação de pontos vulneráveis nos processos internos, que possam 
acarretar algum prejuízo de qualquer natureza.

Risco Sistêmico Possibilidade do sistema financeiro ser contaminado por eventos de crise. De difícil gerencia-
mento, mas reduzido diante de uma alocação de recursos bem diversificada.

Possui modelo pro-
prietário de risco?

A fundação tem um consultor de riscos, que acompanha mensalmente os investimentos do 
plano. No entanto, os processos de investimentos já contemplam vários controles e moni-
toramento.

Realiza estudo de ALM? Não se aplica a este tipo de plano.

Realiza o apreçamento 
de ativos financeiros?

Sim. O agente custodiante (Itaú Unibanco) é o responsável pelo apreçamento dos ativos 
que compõem as carteiras dos planos, sempre de acordo com as melhores práticas de 
mercado e da legislação vigente. A Fundação ECOS acompanha e monitora este apreça-
mento.
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ALOCAÇÃO POR EMISSOR Máximo %

Tesouro Nacional       100

Instituição Financeira         20

Tesouro Estadual ou Municipal        -

Companhia Aberta com registro na CVM        10

Organismo Multilateral        10

Companhia Securitizadora        10

Patrocinador do Plano de Benefício          -

FIDC/FICFIDC        10

Fundos de Índice Referenciado em  cesta de ações de Cia aberta -

Sociedade de Propósito Específico - SPE -

FI-FICFI classificados no segmento  de investimentos estruturados -
Obs.: Sempre através de fundos de investimentos de condomínio aberto, que sejam enquadrados à Resolução CMN 3792

ALOCAÇÃO DE RECURSOS 

Segmento Mínimo % Máximo %          Alvo %

Renda Fixa 90 100           98

Derivativos Permitido, nos fundos de investimento, conforme legislação vigente.

Avaliação prévia de 
riscos?

Sim. Na aquisição ou na venda de qualquer ativo os riscos são avaliados e sempre sub-
metidos ao Comitê de Investimentos e, quando necessário, submetidos também ao Con-
selho Deliberativo.

Existência de sistemas 
de controles internos?

Sim. Além de ter os ativos registrados em custódia centralizada e individualizada por 
plano, a Fundação utiliza também de sistema interno, que faz um controle paralelo, in-
clusive no intuito de checar informações e preços informados pelo custodiante.

Observação de princípios 
sócio-ambientais?

Os princípios sócio-ambientais são observados sempre que possível, no entanto a Funda-
ção não aderiu a nenhum protocolo. 

CONCENTRAÇÃO POR EMISSOR

Emissor Máximo %

% do Capital Votante de uma mesma Cia aberta 25

% do Capital Total de uma mesma Cia aberta ou SPE 25

% do PL de uma mesma instituição financeira 25

% do PL de fundo de índice referenciado em cesta de ações de Cia aberta -

% do PL de fundo de investimento classificado no segmento de investimento estruturados -

% do PL de fundo de investimento classificado no segmento de investimento no exterior -

% do PL de fundo de índice no exterior negociados em bolsa de valores no Brasil -

% do patrimônio separado de certificados de recebíveis com regime fiduciário 25
Obs.: Limites legais estabelecidos na Resolução CMN 3792.

CONCENTRAÇÃO POR INVESTIMENTO

Investimento Máximo %

% de uma série de títulos ou valores mobiliários 25

% de uma mesma classe ou série de cotas de FIDC 25

% de um mesmo empreendimento imobiliário -
Obs.: Limites legais estabelecidos na Resolução CMN 3792



GESTÃO DE RECURSOS

Tipo: administração dos recursos MISTA (interna – carteira própria e externa – fundo de investimento do tipo condomínio 
aberto).

RENTABILIDADE

Plano / Segmento Benchmark (índ de referência) Expectativa Rentabilidade p/ 2016 

Renda Fixa 95% do CDI 11,03%

OBSERVAÇÕES

• Cenário base 2017: INPC 4,80%, IPCA 5,00%, IGP-M 5,41%, Selic 11,63%, CDI 11,61%, Ibovespa 13,86%. 

• Cálculo de rentabilidade do plano pelo método da TIR bruta. O método de rentabilidade da TIR (taxa interna de 
retorno) é a taxa de juros que igual o valor presente das entradas com o das saídas do caixa, ou seja, a TIR é a 
taxa de desconto que produz um VPL (valor presente líquido) igual a zero. O método da TIR, como leva em con-
sideração o valor do dinheiro no tempo, expressa a rentabilidade do fluxo de caixa.

• A íntegra da Política de Investimentos está disponível no site da Fundação ECOS www.fundacaoecos.org.br na 
área restrita ao Participante. Dúvidas podem ser retiradas através da nossa Central de Atendimento 0800 721 
2600. 
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INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS

“Todos são peças importantes no trabalho em equipe, cada um representa uma pequena parcela 
do resultado final, quando um falha, todos devem se unir, para sua reconstrução.”

Salvador Faria
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“Amigo é mais que família, é uma empatia consentida, 
uma cumplicidade além dos laços sanguíneos. 

É uma escolha feliz de alguém que pusemos ao nosso lado para trilharmos a vida!”
Jeocaz Lee-Meddi



 MANIFESTAÇÃO DO 
CONSELHO DELIBERATIVO

O Conselho Deliberativo da Fundação de Seguridade Social do Banco Econômico S/A 
- ECOS, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, examinou, em reunião reali-

zada nesta data, o relatório anual, as demonstrações financeiras e demais peças que as 
acompanham, apresentadas pela Diretoria Executiva, relativas ao exercício social findo 
em 31 de dezembro de 2016 e deliberou, embasado nos pareceres do Consultor atuarial, 
dos Auditores Independentes e do Conselho Fiscal, pela sua aprovação.

Salvador, 21 de fevereiro de 2017

Edson Carvalho Lauria  - Presidente em exercício
Cristiane Miranda da Silveira - Conselheiro
José Carlos Porto de Castro - Conselheiro

Marcelo Monteiro Perez - Conselheiro
Reynaldo Giaróla - Conselheiro

 PARECER DO 
CONSELHO FISCAL

Os membros do Conselho Fiscal da Fundação de Seguridade Social do Banco Econô-
mico S/A - ECOS, no exercício de suas atribuições legais e estatutárias, após examina-

rem as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 
2016, acompanhados do parecer dos auditores independentes Performance Auditoria e 
Consultoria  Empresarial Sociedade Simples e do parecer do atuário RODARTE NOGUEIRA 
- Serviços Técnicos de Estatística e Atuária Ltda, são de parecer que as peças examinadas 
traduzem, adequadamente, a situação patrimonial e financeira da instituição, estando 
em condições de serem submetidas à apreciação e aprovação do Conselho Deliberativo.

Salvador, 21 de fevereiro de 2017

Gileno Neri Afonso - Presidente
Claudia Carvalho Calmon de Sá - Conselheiro

José Eduardo Oliveira de Andrade - Conselheiro
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