
No mês de dezembro, os participantes do Plano CD têm a possibilidade de alterar o perfil de investimentos.  
Atualmente, a ECOS oferece duas opções de perfil de investimentos, o perfil Conservador e o perfil Arrojado. 
Abaixo as principais características deles.

CARACTERISTICAS DOS PERFIS DE INVESTIMENTOS

Política de investimentos (alocação de recursos): 

 Para quem participantes que desejam que a carteira de seus investimentos não apresente 
grandes flutuações de resultados.

Referência de
Rentabilidade 110% do CDI 

 Para quem 
participantes que têm maior tolerância ao risco em busca de maior rentabilidade a 
longo prazo, admitindo maior variação de valor da carteira de seus investimentos, 
inclusive eventuais perdas.

Referência de
Rentabilidade ((110% do CDI + 100% do Ibovespa) / 2).

                                      (*) CDI - Certificado de Depósito Interbancário

PERFIL  ARROJADO

PERFIL CONSERVADOR

INFORMATIVO 
DO PLANO CD

SEGMENTO
ALOCAÇÃO 
OBJETIVO

LIMITES
INFERIOR SUPERIOR

Renda Fixa 80% 70% 100%

Estruturado 10% 0% 15%
Imobiliário 10% 0% 15%

SEGMENTO ALOCAÇÃO OBJETIVO
LIMITES

INFERIOR SUPERIOR
Renda Fixa 30% 30% 70%

Renda Variável 50% 30% 50%
Exterior 0% 0% 10%

Estruturado 10% 0% 20%
Imobiliário 10% 0% 15%

Pela Política de Investimentos do Plano 
CD, o Perfil Conservador, pode conter 
os ativos dos segmentos descritos com 
respectivos percentuais de alocação. Es-
ses segmentos são referências para os 
investimentos da carteira deste perfil.

Segundo a Política de Investi-
mentos do Plano CD, o Perfil 
Arrojado, pode conter os ativos 
dos segmentos abaixo descritos 
com respectivos percentuais de 
alocação. Esses segmentos são 
referências para os investimen-
tos da carteira deste perfil.

Política de investimentos (alocação de recursos): 

O Termo de opção de perfil de investimentos deverá ser preenchido pelo participante que
 desejar alterar seu perfil de investimentos. O Formulário esta disponível no site da ECOS em:

Previdência - Plano CD - Formulários CD



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: PREVIDÊNCIA - PLANO DE CD – SIMULADOR. Com essa ferramenta, você também 
pode acompanhar seus investimentos e ajustá-lo às suas metas!

RENTABILIDADE DAS COTAS DOS PERFIS

PERFIL
ANO

2019 2020 (*)

CONSERVADOR 6,10% -0,34%
ARROJADO 21,81% -9,08%

* Rentabilidade acumulada no período de janeiro a outubro.

Se decidir trocar seu perfil de in-
vestimentos, entre em contato 
com a Central de Atendimento.

PERFIL DE INVESTIMENTOS
Estamos enviando o formulário de Análise do Perfil de Investimentos, que deverá ser respondido e 
devolvido para a Central de Atendimento ECOS, através do e-mail - atende@fundacaoecos.org.br

A apuração desse questionário, apresentará para cada participante, qual o seu perfil de investi-
mentos ideal. Caso haja alguma divergência entre o Perfil encontrado e o que o participante esco-
lheu, a Central de Atendimento ECOS entrará em contato para ajustar a informação.

Visando otimizar os processos da entidade, a cada mês, após o fecha-
mento da cota, enviaremos uma mensagem via SMS (celular), avisan-
do que o extrato do plano está disponível no site da ECOS e/ou Aplica-
tivo, na  ÁREA DO PARTICIPANTE.
Para acessar a Área do Participante, entre com seu CPF e senha. 

Qualquer dificuldade, favor entrar em contato com a Central de Atendi-
mento ECOS através do 0800.721.2600 ou WhatsApp (71)98165-6043.


