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Em junho você pode alterar seu perfil de Investimentos no Plano CD

Em junho os participantes do Plano CD têm a possibilidade de alterar o perfil de investimentos,  que 
rentabiliza seu saldo de conta.

Para que seu plano de previdência seja mais adequado às suas necessidades e expectativas, a ECOS 
oferece quatro opções de perfil de
investimentos.

Os perfis que o Plano oferece, são com-
postos de percentuais da Carteira Con-
servadora e da Carteira Arrojada. Essas 
carteiras são compostas de ativos com ca-
racterísticas específicas e que influenciam 
na rentabilidade. 

Veja abaixo essas características.

Carteira Jan a Dez
2014

Jan a Dez
2015

Jan a Dez
2016

Jan a Dez
2017

Jan a Abr**
2018

Desde o início 
do Plano*

Conservadora 11,30% 14,07% 14,14% 10,14% 2,68% 155,80%

Arrojada -6,15% -10,38%   50,13%    28,25% 13,33% 236,32%

Veja a rentabilidade das cotas obtidas nas carteiras nos últimos anos

PERFIL
COMPOSIÇÃO

CARTEIRA 
CONSERVADORA

CARTEIRA 
ARROJADA

CONSERVADOR 100% 0%
RENDA VARIAVEL 30 70% 30%
RENDA VARIAVEL 40 60% 40%
RENDA VARIAVEL 50 50% 50%

CARACTERÍSTICAS DAS CARTEIRAS

CARTEIRA ARROJADA
Composta por ativos mais expostos a risco 
sujeitos aos movimentos bruscos do merca-
do financeiro. Predomina investimentos  em 
Renda Variável. 

CARTEIRA CONSERVADORA
Composta por ativos considerados de bai-
xo risco e com pouca influência quanto aos 
movimentos bruscos do mercado financeiro. 
Predomina investimentos em Renda Fixa.

Antes de fazer qualquer mudança de perfil, sugerimos que o participante tenha em mente o seu pro-
jeto de vida e alinhe com a sua expectativa de rentabilidade, o risco que está disposto a assumir e o 
tempo que falta para se aposentar, levando sempre em conta que previdência é um investimento de 
longo prazo.
Utilize as ferramentas disponíveis e especialmente o Simulador que se encontra disponível no site da 
ECOS na opção: PLANOS BENEFICIÁRIOS-PLANO DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA-SIMULADOR. Com essa 
ferramenta, você também pode acompanhar seus investimentos e ajustá-lo às suas metas.

Se decidir trocar seu perfil de investimentos, entre em contato 
com a Central de Atendimento: 0800721-2600.

Notas: (*) Início da Carteira: Conservadora out/2008 e Arrojada dez/2008.

            (**) Até abr/2018.  


