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ABRIL/2021 

 

Caros Participantes e Assistidos, 

Seguem as informações do Plano de Benefícios Definido (BD)) 
administrado pela Fundação ECOS, referente ao mês de 
MARÇO/2021, já aprovadas pelos Conselhos Fiscal e Deliberativo nas 

reuniões de 26/04 e 27/04/2021. 

 

Principais números  Quadro Social  
 

 Ativo Total    R$ 917 milhões 

Provisões 
Matemáticas  

R$ 752 milhões  

Revisão Plano  R$ 9,7 milhões 

Resultado no mês  R$ 5,3 milhões 

Resultado no ano  (R$ 8,1 milhões) 

 

Participantes  Qtde 

Ativos 16 

Autopatrocinados 73 

Subtotal 89 

Assistidos Qtde 

Aposentados  423 

Pensionistas  286 

Auxílio Doença 1 

Subtotal 710 

Total Geral 799 

 

Ativo total - é o valor (Patrimônio) que o plano de 

benefícios dispõe para pagar os compromissos 

assumidos.  

Provisões Matemáticas – são os valores 

comprometidos com os pagamentos de benefícios de 

todos os participantes e beneficiários do plano. 
 

Revisão do Plano – parcela do superávit para 

melhoria do plano.  

Resultado no mês - representa a sobra ou falta de 

recursos no plano.  

Resultado no ano - representa a sobra ou falta de 

recursos no plano ao longo do ano. 

 

Empréstimos 

CORREÇÃO PRESTAÇÃO FEVEREIRO / 2021 MARÇO / 2021 ABRIL /2021 

4,95% aa + INPC mês anterior 

Até DEZ/2019 
0,6745% 1,2267% 1,2669% 

4,50% aa + INPC mês anterior 

JAN/2020 
0,6385% 1,1905% 1,2306% 

4,40% aa + INPC mês anterior a 

partir de FEV/2020 
0,6304% 1,1824% 1,2226% 
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Informações Financeiras e de Investimentos 

Comentários Financeiros 

 
Março foi um mês de recuperação para boa parte dos ativos de risco, principalmente pela 
perspectiva de retomada economica em diversas regiões, por conta do avanço na vacinação contra 

o covid-19, e aumento dos estímulos fiscais.  
 
Nos EUA, a vacinação contra o covid-19 acelerou consideravelmente e, além do pacote de estímulo 

fiscal de US$ 1,9 tri aprovado para combater os efeitos da pandemia, o presidente Biden anunciou 
um pacote adicional de gastos em infraestrutura de US$ 2,2 tri em 8 anos. Diante de todo esse 

estímulo fiscal e monetário, as taxas dos títulos de 10 anos subiram, o que pode indicar que o 
mercado americano está preocupado com uma inflação acima das previsões.  

 
Na Europa, os números de atividade seguiram positivos, apesar da desaceleração das vacinações, 
devido às suspeitas de efeitos colaterais da vacina Astrazeneca/Oxford. Alguns países voltaram a 

ser mais afetados por novas ondas de Covid-19, como a França, que ampliou as medidas de 
restrição. Por outro lado, países como a Inglaterra começaram um processo de reabertura dos 

setores não essenciais da economia. Na China, a vacinação apresentou ritmo aquém do esperado, 
porém o nível de atividade seguiu alto, com destaque para produção industrial e varejo. 
 

No Brasil, os dados economicos foram positivos no inicio do ano, porém o agravamento da 
pandemia em março levou diversos governadores a adotarem medidas mais fortes de 

distanciamento social, motivo pelo qual os índices de confiança recuaram expressivamente. A 
vacinação contra o coronavirus parece ter alcançado um bom ritmo, e existe grande expectativa 
para uma recuperação mais forte no segundo semestre. Em 17/03 o Copom subiu a taxa Selic 

acima do esperado, para 2,75% - foi a primeira alta em seis anos. Os riscos fiscais e ruídos políticos 
alimentaram a volatilidade local, tornando o cenário ainda mais desafiador. 

 

Principais indicadores do mercado 

 

 

 

Em %

Mês 

Anterior
Mês Ano

12                 

meses

Renda Fixa

CDI Cetip 
(1)

0,13 0,20 0,48 2,23

IMA-B -1,52 -0,46 -2,81 10,39

SELIC 0,14 0,21 0,51 2,30

Moedas

Dolar Comercial (Ptax) 
(2)

0,99 3,02 9,62 9,59

EURO 
(2)

0,92 -0,34 4,92 16,87

Imobiliário

IFIX 
(3)

0,25 -1,38 -0,84 14,14

Inflação IPCA Anbima Real Ajuste

IPCA 0,86 0,93 2,05 6,10 fev/21 0,66 0,86 0,20

INPC 0,82 0,86 1,96 6,94 mar/21 1,04 0,93

IGP-M 2,53 2,94 8,27 31,11

Bolsa média 1,15

IBOVESPA -4,37 6,00 -2,00 59,73

MSCI WORLD 
(4)

2,45 3,11 4,52 51,78

Meta Atuarial (INPC+4,00% a.a.) 1,15 1,19 2,97 11,46
Fontes: Bovespa, Bacen, Anbima, FGV, IBGE e MSCI
( 1 ) Taxa bruta p/ aplicações realizadas no primeiro dia útil do mês
( 2 ) US$ e Euro - Bacen Venda do último d.u. mês / útlimo d.u. mês anterior
( 3 ) Principal indicador de fundos imobiliários negociados na bolsa
( 4 ) MSCI World - Índice de bolsa global calculado pela MSCI.

Indicador
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Rentabilidade dos Investimentos 

 

Em janeiro, a carteira de investimentos do plano apresentou retorno de 1,81% versus meta 

atuarial de 1,19%.  

O quadro a seguir demonstra as rentabilidades dos investimentos do plano por segmento versus 
o benchmark e a meta atuarial, no mês, no ano, nos últimos 12, 24 e 36 meses.  

 

 

 
 
 

Ativos por Segmento – MAR/2021 

Em R$ 1.000 
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 Rentabilidade Bruta X Meta Atuarial no Ano 

 
 

 
 
 

 

Rentabilidade Bruta X Meta Atuarial em 36 meses 
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Balancete Mensal 
 

 
 
 

 
FIQUE EM CASA! 
 
O atendimento presencial da ECOS continua suspenso, porém os canais habituais continuam 
funcionando normalmente. 
 
Central de Atendimento ECOS: 0800-721-2600 
WhatsApp: (71) 98165.6043  
E-mail: atende@fundacaoecos.org.br 

 
 

Este Informativo mensal encontra-se disponível no site www.fundacaoecos.org.br, 

na área: GESTÃO – INFORMATIVO ECOS 
 

FUNDAÇÃO ECOS 
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