INFORMATIVO PLANO DE CD - JUNHO 2019
Em junho os participantes do Plano CD têm a possibilidade de alterar o perfil de investimentos, que rentabilize seu saldo de conta.
Para que seu plano de previdência seja mais adequado às suas necessidades e expectativas, a ECOS oferece
duas opções de perfil de investimentos: Conservador e Arrojado.

CARACTERISTICAS DOS PERFIS
PERFIL CONSERVADOR

PERFIL ARROJADO

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

De 30% a 50% da conta do participante 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.

PERFIL CONSERVADOR

Para quem

PERFIL ARROJADO

Pessoas que desejam
apenas acompanhar a variação das taxas de juros
(CDI), sem submeter seus
investimentos a flutuações nos resultados.

Referência de
50% CDI e 50% Ibovespa
Rentabilidade

Referência de
100% do CDI
Rentabilidade

pção de
O Termo de oestimenperfil de inv r preentos deverá se s os parchido por tododesejem
ticipantes querfil e enmudar de pe S até o
tregues à ECOo/2019.
dia 30 de junh

Para quem

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

Antes de fazer qualquer mudança de perfil, sugerimos que o participante
tenha em mente o seu projeto 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.

Rentabilidade das cotas dos Perfis
PERFIL
CONSERVADOR
ARROJADO

JAN
1,28%
5,29%

FEV
0,53%
-0,35%

MAR
0,50%
-0,41%

ABR
0,58%
0,57%

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

NO ANO
2,91%
4,78%

