
INFORMATIVO PLANO DE CD - 30 DE NOVEMBRO 2018

Em decorrência das obrigações impostas pela Resolução CMN 4.661, de maio de 2018, a Política de Investimentos 
do Plano CD (2019-2023) apresentará um conjunto de mudanças em relação aos perfis de investimento disponí-
veis ao participante. 

Atualmente, o plano conta com quatro opções de perfil: (i) Conservador; (ii) Renda Variável 30; (iii) Renda Variável 
40; e (iv) Renda Variável 50. Após as adequações, existirão apenas duas opções, o Perfil Conservador e o Perfil 
Arrojado, conforme demonstram os quadros abaixo: 

PERFIL CONSERVADOR

 Para quem Pessoas que desejam apenas acompanhar a variação das taxas de juros (CDI), sem sub-
meter seus investimentos a flutuações nos resultados.

Referência de
Rentabilidade 100% do CDI 

PERFIL ARROJADO

 Para quem Pessoas que têm maior tolerância ao risco em busca de maior rentabilidade no longo pra-
zo, admitindo enfrentar maior variação no preço dos ativos e suportar eventuais perdas.

Referência de
Rentabilidade 50% CDI e 50% Ibovespa

PERFIL 
CONSERVADOR

PERFIL  RENDA
VARIÁVEL 30

ANTES (4 OPÇÕES DE PERFIL)

PERFIL  RENDA
VARIÁVEL 40

PERFIL  RENDA
VARIÁVEL 50

100% dos recursos investidos em ati-
vos de Renda Fixa e Investimentos 
Estruturados, considerados de baixo 
risco e com baixa variação de preço.

30% da conta do participante é investi-
do  em ativos de Renda Variável, Inves-
timentos Estruturados e no Exterior, 
sujeitos à maior variação de preço. O 
restante dos recursos são aplicados 
em ativos conservadores.

40% da conta do participante é investi-
do  em ativos de Renda Variável, Inves-
timentos Estruturados e no Exterior, 
sujeitos à maior variação de preço. O 
restante dos recursos são aplicados 
em ativos conservadores.

50% da conta do participante é investi-
do  em ativos de Renda Variável, Inves-
timentos Estruturados e no Exterior, 
sujeitos à maior variação de preço. O 
restante dos recursos são aplicados 
em ativos conservadores.

PERFIL 
CONSERVADOR

PERFIL  
ARROJADO

100% dos recursos investidos em ativos 
de Renda Fixa e Investimentos Estru-
turados, considerados de baixo risco e 
com baixa variação de preço.

De 30% a 50% da conta do participan-
te serão alocados  em ativos de Renda 
Variável, Investimentos Estruturados e 
no Exterior, sujeitos à maior variação 
de preço. O restante dos recursos serão 
aplicados em ativos conservadores.

DEPOIS (2 PERFIS)

SOBRE OS NOVOS PERFIS:



COMO PROCEDER?

A adequação exigida pela nova resolução, também prevê que todos os participantes do plano, independente 
do perfil escolhido, deverão responder e assinar um questionário que indicará a sua tolerância a risco. Por-
tando, em dezembro, você deverá registrar a nova opção do perfil de investimento. 

Estamos enviando neste e-mail, dois arquivos anexos:

1. O questionário de análise de perfil do investidor, que deverá ser respondido e enviado à Fundação 
ECOS, por todos os participantes do plano CD;

2.Termo de opção de perfil de investimentos que deverá ser preenchido por todos os participantes e 
entregues à ECOS até o dia 20/12.

Além de adequar-se à legislação, a nova formatação dos perfis de investimento facilitará o acompanha-
mento mensal das cotas e rentabilidade do perfil escolhido. Essa mudança será efetivada em dezem-
bro/2018, época já definida no regulamento para alteração de perfil pelo participante.

Qualquer dúvida, favor entrar em contato com a Central de Atendimento ECOS no 0800-71-2600.


