RELATÓRIO ANUAL
DE INFORMAÇÕES 2020
Fundação de Seguridade Social do Banco Econômico

MISSÃO

Garantir a complementação de benefícios da
Previdência Social contribuindo para a
qualidade de vida dos Participantes e
Assistidos e para o desenvolvimento
econômico-social do país, através da boa
gestão dos recursos aportados.

VISÃO

Ser reconhecida no segmento das entidades
fechadas de previdência complementar como
referencial de credibilidade e excelência em
gestão de planos de benefícios.

VALORES

•
•
•
•
•
•

Ética
Comprometimento
Transparência
Credibilidade
Excelência em Gestão
Responsabilidade Social
FUNDAÇÃO ECOS
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MENSAGEM DA DIRETORIA EXECUTIVA

Diretoria Executiva
Roberto de Sá Dâmaso
Tiago Novaes Villas-Bôas

2020 foi um ano atípico em todo o planeta e aqui no
Brasil a partir da confirmação do 1º caso do COVID-19
no final de fevereiro. Desde então, começou o desafio
de conviver com a infecção que se alastrou entre a
população brasileira e por todo o mundo, deixando em
alerta a população mundial, principalmente na forma
de como conduzir o nosso dia a dia com atividades a
serem executadas, pessoais e profissionais, para que
pudéssemos continuar colocando nossa vida para a
frente. Esse era o desafio instalado e, com muita
agilidade, as atividades tiveram que ser colocadas em
uma nova forma de viver e trabalhar, forçada pelo
isolamento quando começamos em março a exercer
nossas atividades em casa, para tentarmos evitar a
disseminação e contaminação do novo corona vírus,
principalmente para protegermos de qualquer risco os
nossos Participantes e Assistidos.

É claro que a tecnologia muito nos ajudou e, conseguimos ter sucesso na
continuidade das atividades da ECOS, através do “Home Office”, pois não podíamos
parar! Esta nova forma de trabalhar, foi um grande Aprendizado para todos nós e,
quando todos voltamos à sede da ECOS, em setembro, conseguimos aperfeiçoar
nossa antiga forma de trabalho com todo o aprendizado que adquirimos na
quarentena no retorno ao trabalho presencial com toda equipe dos colaboradores da
ECOS.
Foi um ano de grandes desafios, pois tivemos grandes oscilações no mercado
financeiro, o que acabou afetando os resultados dos planos de benefícios
administrados pela nossa ECOS, que registraram perdas relevantes nos meses de
fevereiro e março, início da pandemia. Entretanto encerramos o ano com a
recuperação de todo o resultado negativo com a rentabilidade acumulada dos
investimentos do plano BD superando a Meta Atuarial em 0,74%.
Temos portanto, muito a comemorar neste ano, com todos esses resultados e
aprendizados conquistados e, não podemos deixar de agradecer, com toda essa
adversidade vivida em 2020, nossa saúde, apesar das tristes perdas que tivemos com
pessoas da nossa convivência e a esperança de que teremos dias melhores com a
administração da vacina em toda a população.
Agradecemos a toda equipe da ECOS pelo esforço no enfrentamento das
adversidades que tivemos em 2020 e, também o apoio e compreensão dos nossos
Participantes, Assistidos, Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal e Patrocinadoras!
Diretoria Executiva
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GOVERNANÇA

CONSELHO DELIBERATIVO
TITULARES

SUPLENTES

Edilson Carvalho Lauria – Presidente
Angelo Calmon de Sá Junior
Luiz Ovídio Fisher
Reynaldo Giarola
Marcelo Monteiro Perez
José Carlos Porto de Castro

Luiz Garcia Hermida
Adri Viana Lago
Gileno Neri Afonso
Claudia Carvalho Calmon de Sá
Dermeval Santos Lopes Junior
Roney Jorge Martins da Silva

CONSELHO FISCAL
TITULARES

SUPLENTES

Cristiane Miranda da Silveira – Presidente
Pedro Gomes da Silva
Gilberto Ferreira Galvão

Debora Carla Pereira Guimarães
Melchiades Sebastião R. de Almeida
Gilberto Moreira Santana

DIRETORIA EXECUTIVA
Roberto de Sá Dâmaso – Diretor Presidente e de Seguridade
Tiago Novaes Villas-Bôas – Diretor Administrativo Financeiro
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RELACIONAMENTO COM OS PARTICIPANTES
Em virtude de estarmos atravessando um período excepcional com a
pandemia do COVID-19, que chegou aos quatro cantos do mundo de uma
forma muito rápida, a Fundação ECOS também teve que agir com rapidez
e eficácia para prover suas atividades em funcionamento normal e não
prejudicar os serviços principalmente para seus participantes e assistidos.
HOMENAGEM AO DIA DO APOSENTADO
A tradicional Cerimônia do Dia do
Aposentado promovido pela ABRAPP
e SINDAPP ocorreu em São Paulo dia
23 de janeiro. Neste ano, o
representante da ECOS foi o
aposentado de São Paulo, Paulino
Talo que recebeu o diploma das
mãos da então Diretora Presidente,
Jussara Carvalho Salustino.
E este, por causa da COVID-19, foi o único momento que em foi
possível estar na presença dos nossos assistidos.

No mês de março, a pandemia já instalada foi decretada pelo estado da
Bahia, o fechamento de todas as atividades exceto as essenciais e por
isso a ECOS foi obrigada a fechar acesso a sua sede aos participantes e
assistidos, ficando todos os diretores e funcionários trabalhando em
home-office. Esse foi um paradigma quebrado por nós e o resto do
mundo. Algumas ações foram tomadas para reduzir os impactos da
pandemia nas operações diárias e atendimento aos participantes e
assistidos, assegurando, assim, a continuidade e manutenção da
qualidade das atividades realizadas com segurança.
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RELACIONAMENTO COM OS PARTICIPANTES
1. Plano de Contingência
Elaborado para manter as atividades da ECOS
em pleno funcionamento, sem comprometer a
segurança dos colaboradores, participantes e
assistidos nem da comunidade em geral.
Foram definidas orientações educativas para o
convívio social, dentro e fora da sede da ECOS.

Foram definidas as medidas a serem adotadas,
de imediato, para possibilitar que, num curto
prazo, todos os colaboradores pudessem
executar suas atividades em home office,
destacando a configuração da rede local para
acesso remoto para todos os colaboradores e
notebooks.

3. Canal de WhatsApp com os
funcionários

4. Encaminhamento de
questionários a todos os gestores

O canal de WhatsApp existente
para comunicação com os
funcionários – Conexão ECOS,
tornou-se um canal amplamente
utilizado e mantendo todo o
grupo coeso com as diretrizes da
entidade.

O Comitê de Investimento enviou
questionários solicitando quais as
medidas estratégicas adotadas
diante da crise que o mercado
financeiro
enfrenta
em
decorrência da Pandemia do
COVID-19.

FUNDAÇÃO ECOS
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5. Reunião dos Conselhos em forma virtual
Diante da impossibilidade de realização de reuniões presenciais, optouse pela realização das reuniões ordinárias dos Conselhos Fiscal e
Deliberativos de forma virtual
6. Reunião semanal com os funcionários em forma virtual
O alinhamento e decisões da Entidade, também foram feitas de forma
virtual com todos os colaboradores da ECOS.
7. Criação de canais de WhatsApp para os Conselheiros, Liderança e
Comitê de Investimentos
Com objetivo de manter a boa governança da Entidade, foram criados
canais de comunicação exclusivos para os Conselheiros Fiscais e
Deliberativos bem como para a liderança da ECOS e para o Comitê de
Investimentos, não deixando assim que o trabalho em home office
pudesse gerar um distanciamento destes órgãos colegiados.
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RELACIONAMENTO COM OS PARTICIPANTES
8. Boletim para os participantes informando sobre a volatilidade do
mercado financeiro global
Os Diretores decidiram enviar um comunicado aos participantes e
assistidos informando sobre a volatilidade do mercado financeiro neste
período de Pandemia, de modo a dar-lhes informações confiáveis e
cientificar-lhe, na exata medida, acerca da situação dos Planos de
Benefícios administrados pela ECOS.

NOVO SITE DA ECOS

Em setembro, o site da ECOS - www.fundacaoecos.org.br - foi atualizado
com novo layout, conteúdo aperfeiçoados e facilidade nas
funcionalidades com objetivo de melhorias para que os participantes e
assistidos tenham mais interação com a ECOS através deste canal.
A seguir destacamos algumas mudanças:
Canal de Ética e Conduta - Nesta opção, você pode se comunicar com a
Comissão de Ética da ECOS de forma mais transparente e com maior
rapidez. Também implantamos um canal de denúncias nesta secção.
Calendário - O calendário ECOS ficou mais fácil e com maior visibilidade.
Na opção você pode escolher verificar os eventos do mês, da semana ou
o do dia.
Sistema de Eleição - Para facilitar o processo de eleição de conselheiros,
incluímos a ferramenta no site que será liberada em época de eleição.
Pesquisa - Também nessa versão poderemos ficar mais engajados com
nossos participantes e assistidos, com essa facilidade de aplicarmos
pesquisas sobre qualquer assunto.
A Área do Participante continua com os serviços essenciais e acessos as
informações individuais de cada associado através do CPF e senha que já
utilizam.
FUNDAÇÃO ECOS
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MUDANÇAS DE GESTÃO
Em 30 de junho, a presidente Jussara Carvalho Salustino se despediu
da sua gestão à frente da Fundação ECOS após 16 anos de convivência
e dedicação a ECOS e assumiu a Presidência, Roberto de Sá Dâmaso
para gerir ao lado de Tiago Novaes Villas-Bôas - Diretor Administrativo
Financeiro o período de 2020-2023.
Outras mudanças ocorreram no quadro
funcional da ECOS com a aposentadoria de
Tobias Campos de Abreu – Coordenador de
Seguridade por 35 anos e Tania Maria Leal
da Costa – Analista de Investimentos por 27
anos. Por outro lado, Ítalo Brandão somouse ao grupo da Coordenadoria Financeira.

RECONDUÇÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO
Em 31 de agosto, os Conselheiros indicados pelas Patrocinadoras e
respectivos Suplentes, foram reconduzidos para novo mandato com
período de 4 anos, a finalizar em 30/08/2024.
Conselheiros titulares reconduzidos: Edílson Carvalho Lauria –
Presidente, Angelo Calmon de Sá Júnior, Luiz Ovídio Fisher, Reynaldo
Giaróla. Respectivos suplentes: Luiz Garcia Hermida, Adri Viana Lago,
Gileno Neri Afonso, Cláudia Carvalho Calmon de Sá.
Permanecem no Conselho os membros eleitos: Conselheiro José Carlos
Porto de Castro, Suplente: Roney Jorge Martins da Silva; Marcelo
Monteiro Perez, Suplente: Dermeval Santos Lopes Júnior, cujo mandato
terá termo final em 01/10/2021.
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ROBERTO DE SÁ DÂMASO NA
COMISSÃO DE ÉTICA DO SINDAPP

O SINDAPP - Sindicato Nacional das Entidades Fechadas de Previdência
Complementar fundado em 1985, é uma entidade sem fins lucrativos,
constituído para fins de estudo, coordenação, proteção e representação
legal das Entidades Fechadas de Previdência Complementar em todo
território nacional. Um de seus objetivos é promover a ética como
fundamento na gestão dos fundos de pensão, um pilar imprescindível
para a sustentação das atividades das entidades fechadas de previdência
complementar que é feita através da importante atuação da Comissão
de Ética, formada por profissionais de ilibada reputação e reconhecida
experiência no setor.
É nesse contexto que, nosso Diretor Presidente, Roberto de Sá Dâmaso,
foi indicado para compor a referida Comissão e, este convite foi
formalizado pelo Diretor Presidente do Sindapp, José de Souza
Mendonça e, Erasmo Cirqueira Lino, Diretor responsável pela comissão,
para representar a Regional Nordeste no grupo, gestão de 2020/2022.

ECOS REFERÊNCIA EM GOVERNANÇA DE INVESTIMENTOS

Há dois anos a ECOS foi convidada a participar do processo de
certificação do Selo de Autoregulação em Governança de Investimentos
e se submeteu a adequação de regras e práticas no setor, sendo uma das
primeiras Instituições do Sistema de Previdência a obter o Selo.

FUNDAÇÃO ECOS
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AMBIENTE ECONÔMICO
O ano de 2020 vai ficar marcado
pelo forte stress nos mercados
financeiros pelo mundo, diante de
todas as incertezas trazidas pelo
alastramento do coronavírus. A
covid-19 já era uma preocupação
no final de 2019, porém,
imaginava-se que os seus efeitos,
apesar de severos, ficassem
restritos à região da Ásia. O que se
viu, no entanto, foi o rápido
alastramento do vírus, por conta do
seu altíssimo nível de contágio,
pelos diversos países e regiões, até
que em março/20 foi decretado
estado de Pandemia pela OMS –
Organização Mundial de Saúde.
A pandemia do Corona vírus nos trouxe a maior crise sanitária e hospitalar
de todos os tempos. Para conter o vírus, os governos foram obrigados a
adotar fortes medidas de isolamento e distanciamento social, que
acarretaram numa queda abrupta na atividade em diversos setores da
economia. Nesse contexto, os mercados operaram numa volatilidade
digna das principais crises econômicas, e boa parte dos ativos se
desvalorizaram fortemente. O MSCI World, (índice, frequentemente,
usado para descrever como está o mercado de ações em escala mundial,
excluindo ações de empresas de países emergentes), chegou a cair
21,44% até março/20, já o Ibovespa (principal índice da bolsa de ações
brasileira) chegou a cair 36,64% no mesmo período. Esse movimento
evidenciou uma queda ainda mais forte nos países emergentes, diante do
aumento da aversão ao risco, por parte dos investidores. Houve uma forte
valorização dos ativos mais seguros para reserva de valor, como ouro e
dólar, que subiram 30,22% e 28,97% até março/20, e fecharam o ano com
altas de 55,93% e 28,3%.
FUNDAÇÃO ECOS
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Os Bancos Centrais ao redor do
mundo atuaram forte na
tentativa de diminuir os
impactos negativos da crise, e
intensificaram ainda mais a
onda
de
estímulos
às
economias, com adoção de
pacotes de auxílio fiscal
gigantescos. A robusta liquidez
decorrente dessa estratégia,
aliada aos juros baixos e
notícias
relacionadas
ao
desenvolvimento de vacinas
impulsionaram a recuperação
dos mercados, que chegaram a
fechar o ano com retornos
positivos. Como em toda
situação adversa, surgiram
oportunidades
e
algumas
empresas/setores
se
beneficiaram,
como
por
exemplo
empresas
de
tecnologia que mais se
apropriaram
do
aumento
forçado dos hábitos digitais, e
empresas de saúde ligadas ao
desenvolvimento de vacinas e
tratamento de doenças.
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No Brasil, o caminho foi ainda
mais tortuoso. A criação dos
necessários auxílios emergenciais
abalou ainda mais a situação
fiscal, que já era frágil, e a
constante instabilidade política
também não ajudou. A inflação
subiu, principalmente o IGP-M
que variou 23,14% pressionado
pelo dólar, mas ainda assim vimos
a taxa de juros básica, Selic,
continuar sua trajetória de queda
e atingir a sua mínima histórica,
2% ao ano, em agosto/20.
Discussões sobre teto dos gastos,
interferência na governança das
estatais e estratégia confusa no
combate ao Corona vírus e
vacinação, foram alguns dos
fatores que fizeram o mercado
brasileiro sofrer ainda mais que
os seus pares emergentes. Mas,
assim como no resto do mundo,
com a euforia da retomada das
atividades e o avanço na criação
de vacinas, o mercado reagiu,
com o Ibovespa variando 2,92%
no fechamento do ano.

PLANO DE BENEFÍCIOS DEFINIDO

FUNDAÇÃO ECOS
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GESTÃO PREVIDENCIAL
QUADRO SOCIAL
Em 2020 o quadro de participantes do Plano ECOS de Benefício Definido,
estava formado por 90 participantes ativos e auto patrocinados e 711
assistidos, com o total de 801 associados no Plano BD.
A tabela abaixo demonstra como se apresentou o quadro social em
dezembro/2020:

SITUAÇÃO

QUANTIDADE

Ativos

17

Auto patrocinados

73

Aposentados

426

Pensionistas

285

Total

801

MOVIMENTAÇÃO DO QUADRO SOCIAL
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SITUAÇÃO

QTDE

Novas Aposentadorias

6

Novas Pensões

11

Falecimento aposentados

18

Pagamento de Pecúlio

15

Benefícios Encerrados de aposentadorias

4

Benefícios encerrados de Pensão

5
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GESTÃO PREVIDENCIAL
PATROCINADORAS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

AGRO PECUÁRIA SENHOR DO BONFIM LTDA
BRASKEM PARTICIPAÇÕES S/A
BRASKEM S.A.
CCB – COMERCIAL DE CÍTRICOS DO BRASIL LTDA
CST COMPAHIA DE SINTÉTICOS E TERMOPLÁSTICOS
CST EXPANSÃO URBANA LTDA
ECONÔMICO AGRO PASTORIL E INDUSTRIAL LTDA
ECONTRADING COMÉRCIO EXTERIOR LTDA
FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DO BANCO ECONÔMICO S.A.
FUNDAÇÃO ECONÔMICO MIGUEL CALMON
KF AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
EVOLUÇÃO DAS RESERVAS MATEMÁTICAS

Patrimônio para cobertura do plano

2016

2017

Provisões matemáticas (1)

702.798

695.418 714.070 721.142 744.386

Benefícios Concedidos

638.700

642.674 674.614 679.046 703.846

Benefícios a Conceder

64.098

2018

52.744

39.456

2019

42.096

2020

40.540

Superávit Técnico Acumulado (2)

179.272

183.892 163.568 192.148 150.920

Reserva de Contingência

126.433

124.480 126.533 127.786 131.756

Reserva para Revisão do Plano

52.839

59.412

37.035

64.362

19.164

Observações:
As reservas matemáticas representam o valor que o Plano de Benefício deve ter em
seu patrimônio, capaz de garantir seus compromissos futuros com todos os
participantes e assistidos. É subdividida em Benefícios Concedidos (valores
referentes aos assistidos) e a Conceder (valores referentes aos ativos);
O Superávit Técnico Acumulado, contém a Reserva de Contingência que é igual a
17,70% (Ano 2020) do valor das reservas matemáticas e é a garantia para eventos
futuros e incertos e a Reserva para revisão do Plano, que é o excedente do plano e é
utilizada para distribuição de superávit.
FUNDAÇÃO ECOS
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PARECER ATUARIAL
PLANO DE BENEFÍCIOS DEFINIDO
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PARECER ATUARIAL
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PARECER ATUARIAL
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PARECER ATUARIAL
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GESTÃO DE INVESTIMENTOS
O principal objetivo da Fundação ECOS na gestão do plano BD é garantir a
sua solvência e a sua liquidez. Ao longo dos anos, montamos uma carteira
relevante de títulos públicos indexados à inflação, com cupom médio
acima da meta atuarial do plano. Essa alocação tem forte aderência ao
passivo (obrigações) do plano, o que nos permite buscar a otimização dos
resultados sem a necessidade de correr risco excessivo.
Nos últimos 10 anos, como demonstra o gráfico abaixo, a consistência dos
resultados dos investimentos acima da meta atuarial (INPC + 4,00% ao
final de 2020), acumulou um diferencial de rentabilidade que tem nos
permitido distribuir bônus de superávit.

Em 2020, apesar de toda
dificuldade
enfrentada,
com
aumento da volatilidade e queda
brusca no valor dos ativos no
primeiro trimestre, a carteira
consolidada dos investimentos do
plano
apresentou
boa
recuperação e fechou com alta de
10,70%, acima da meta atuarial
acumulada do ano 9,96%. A
rentabilidade líquida do plano,
que desconta as despesas do ano,
fechou com variação de 9,85%,
levemente abaixo da atuarial.

FUNDAÇÃO ECOS
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DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

No DI – Demonstrativo de Investimentos, apresentamos a composição
detalhada da carteira de investimentos do plano, ao final de 2020 e
2019, com as alocações por segmento, tipo de emissor e ativo, e seus
respectivos percentuais de participação em relação aos Recursos
Garantidores (R.G.) do plano, além das rentabilidades no ano. De
acordo com os limites estabelecidos pela Resolução CMN 4661/2018 e
a Política de Investimentos do plano.
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GESTÃO DE INVESTIMENTOS
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS
A alocação dos investimentos e a rentabilidade alcançada por cada
segmento de aplicação, conforme definidos pela Resolução CMN
4661/2018. Em seguida, principais considerações, por segmento:

Nota: o
benchmark é um
índice de
referência usado
para avaliar o
desempenho de
um investimento.
(*) Em dezembro
de 2020, a TMA
(taxa média
atuarial) foi
fixada em
INPC+4,00%.

FUNDAÇÃO ECOS
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GESTÃO DE INVESTIMENTOS
RENDA FIXA

O segmento apresentou rentabilidade consistente, acima do seu
benchmark (14,09% x 10,72%), beneficiado principalmente pela
carteira de NTN-C, indexada ao IGP-M, que variou 34,06% em 2020. Ao
longo do ano, aumentamos a exposição à crédito privado na carteira
própria, visando aproveitar os momentos de maior stress do mercado,
com abertura de taxas, para alocar, em condições atrativas, em
debentures de companhias sólidas, robustas e bem avaliadas.
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GESTÃO DE INVESTIMENTOS
RENDA VARIÁVEL
A volatilidade no mercado de ações atingiu níveis altíssimos ao longo
de 2020, principalmente por conta das incertezas em relação aos
impactos da pandemia nas economias globais. A carteira de renda
variável chegou a cair 34% até março/20, pior mês do ano. A partir daí,
moldamos a estratégia do segmento à dinâmica dos mercados, e às
perspectivas em relação ao combate ao covid-19 e à retomada
econômica. Num primeiro momento, adotamos posição mais
defensiva, investindo em companhias mais resilientes e com maior
capacidade de atravessar uma grande crise, em seguida, alocamos
gradualmente em teses que se beneficiaram do momento que
atravessamos, como tecnologia e saúde. No final do ano, diminuímos à
exposição no segmento para compor o investimento em crédito
privado, fechando com 7,64% do patrimônio. No final do ano, a
carteira fechou com queda de 0,88%, enquanto o Ibovespa apresentou
alta de 2,92%.

FUNDAÇÃO ECOS
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INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS
Em 2020 aumentamos a exposição no segmento, buscando
diversificação e um diferencial de rentabilidade dos recursos de médio
prazo. Os fundos multimercado sofreram com o mercado volátil e
adverso, mas ainda assim a maioria dos gestores conseguiu preservar
valor. Na carteira de FIP’s (Fundos em Participações), realizamos
investimento em dois fundos listados em bolsa, que possuem boa
liquidez, e uma boa expectativa de retorno e, principalmente,
distribuição de resultados (dividendos) atrativa.
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RELATÓRIO ANUAL

GESTÃO DE INVESTIMENTOS
IMOBILIÁRIO
A carteira de imóveis foi severamente impactada pela pandemia, diante
das medidas de restrição de funcionamento impostas pelas
prefeituras/estados. Nossos locatários sofreram, uns mais, outros menos,
dependendo do setor de atuação. Lidamos com inadimplência,
solicitação de descontos e possibilidade de devolução de lojas. A
estratégia adotada foi de preservação dos contratos de aluguel, visando
manutenção das parcerias no longo prazo. Dessa forma, foram
negociadas condições especiais para manutenção das locações, sempre
avaliando caso a caso, mês a mês. De modo geral, tivemos sucesso, após
um intenso “corpo a corpo” desde o início da pandemia, contendo um
aumento expressivo da inadimplência e da vacância na carteira.
Outro desafio foi a atualização dos contratos, em meio à crise e a forte
variação do IGP-M, motivo pelo qual tivemos que aplicar descontos em
alguns casos. Vale ressaltar que mesmo nesse cenário adverso fechamos
dois contratos importantes em imóveis estratégicos, situados em Aracajú
e Camaçari, com grandes varejistas regionais, o que aumentou a
qualidade da carteira. Por fim, ao final de 2020, respeitando às exigencias
legais, revisamos os números de Provisão de Devedores Duvidosos (PDD),
havendo um acrescimo de R$1.101 milhão em relação a 2019, totalizando
um saldo acumulado de provisão de R$2.061 milhões.
Além dos imóveis físicos, temos na carteira um Certificado de Recebíveis
Imobiliário (CRI), emitido pela W Torre, a uma taxa de IGP-M + 9,09%. A
remuneração atrativa e a variação forte do IGP-M no ano renderam ao
ativo uma variação de 17,54% no ano.
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GESTÃO DE INVESTIMENTOS

OPERAÇÕES COM OS PARTICIPANTES
A estratégia da carteira de empréstimos aos participantes continua a
mesma, com o benchmark do segmento sempre um pouco acima da
meta atuarial do plano.

TIPO DE GESTÃO
O portfólio de investimentos continua sendo gerido principalmente
através da carteira própria. Nos segmentos de renda fixa, variável e
investimentos estruturados, há presença de gestão terceirizada, através
de fundos de investimentos do tipo “condomínio”, aberto ou fechado.
SEGMENTOS DE APLICAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA GESTÃO
GESTÃO PRÓPRIA

SEGMENTO
RENDA FIXA
RENDA VARIÁVEL
INVESTIMENTO ESTRUTURADO
INVESTIMENTO NO EXTERIOR
IMOBILIÁRIO/IMÓVEIS
EMPRÉSTIMOS
OUTROS
TOTAL

R$ 1.000
664.106
11.916
54.200
7.875
3
738.100

dez/20

GESTÃO TERCEIRIZADA

% da % Total
% da % Total
R$ 1.000
Gestão Inv.
Gestão Inv.
97,8
72,5
15.006
2,2
1,6
17,0
1,3
58.021 83,0
6,3
104.384 100,0
11,4
100,0
5,9
100,0
0,9
100,0
0,0
80,6 177.411
19,4

TOTAL DOS INVESTIMENTOS

R$ 1.000
679.112
69.937
104.384
54.200
7.875
3
915.511

% Total Inv.
74,2
7,6
11,4
5,9
0,9
0,0
100,0

SEGMENTOS
DE escolhidos
APLICAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO
DA GESTÃO
dez/20
Os gestores externos
são
através
de parâmetros quantitativos
GESTÃOcom
PRÓPRIA o modelo
GESTÃO TERCEIRIZADA
TOTAL DOS
e qualitativos, de acordo
de avaliação
e INVESTIMENTOS
seleção de
SEGMENTO
% da
% da % Total
gestores externos, aprovado
pelo% Total
Conselho
R$ 1
R$ 1 Deliberativo. R$ 1
% Total Inv.
RENDA FIXA
4.464
39
RENDA VARIÁVEL
686
RELATÓRIO ANUAL
INV. ESTRUTURADO
TOTAL
5.150

Gestão
95,0
50,0
-

Inv.
63,6
9,8
73,4

237
686
942
1.864

Gestão
5,0
50,0
100,0
-

Inv.
3,4
9,8
13,4
26,6

4.701
1.371
942
7.014

67,0
19,6
13,4
100,0

GESTÃO DE INVESTIMENTOS
CUSTOS COM A GESTÃO DE INVESTIMENTOS
Os custos com a gestão interna dos investimentos somaram R$5.146
mil, sendo que R$3.237 mil foram referentes às despesas
administrativas de investimentos, calculadas conforme rateio dos
custos com a estrutura interna da fundação, destinada a gerir,
administrar e controlar os investimentos do plano. As despesas
diretas de investimentos, aquelas vinculadas diretamente aos ativos,
somaram o montante de R$1.909 mil.
Identificação
GESTÃO PRÓPRIA
Despesas Administrativas de Investimentos
Pessoal / Encargos
Treinamento / Congressos / Seminários
Viagens / Estadias
Serviços de Terceiros
Consult. Investimentos/Sistema Informações/Análise Risco
Consultoria Jurídica
Consultoria Contábil
TI
Outras
Despesas Gerais
Aluguel / Condomínio
Contribuições Entidade classe
Custas Cartoriais /Processuais
Outras
Depreciações / Amortizações
Despesas Diretas de Investimentos
Taxa de Custódia Centralizada
Taxa CETIP
Taxa Selic
Taxa CBLC
Tarifas Diversas
Custas Cartoriais /Processuais
Taxa de Administração Imóveis
Taxa de Condomínio
Taxa de Corretagem
Despesas Reformas/Modernização Shopping
IPTU
Outras Despesas Diversas Imóveis (Água/Energia/IPTU/etc)
IOF Fundos

PLANO BD
R$ Mil
Participação %
5.146
3.237
2.524
34
5
493
22
89
60
172
150
177
102
20
1
54
5
1.909
157
41
21
2
23
746
8
372
90
83
301
47
18

100,00
62,91
49,05
0,65
0,10
9,57
0,42
1,74
1,16
3,35
2,91
3,44
1,99
0,39
0,02
1,04
0,10
37,09
3,05
0,80
0,41
0,03
0,46
14,50
0,15
7,23
1,75
1,61
5,85
0,91
0,35
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GESTÃO DE INVESTIMENTOS
CUSTOS COM A GESTÃO DE INVESTIMENTOS
Quanto à gestão terceirizada, os fundos de investimentos além das taxas
de administração e performance, que variam de acordo com gestor, tipo
de fundo, dentre outros aspectos, também têm despesas específicas que
podem ser debitadas diretamente do fundo. No entanto, como a ECOS só
aplica em fundos do tipo condomínio, as rentabilidades indicadas são
sempre líquidas de despesas. As taxas de administração variam de
acordo com o segmento/tipo do fundo. Quanto à taxa de performance,
a maioria é de 20% ao ano do que exceder o índice de referência
estabelecido no regulamento.
SITUAÇÃO PATRIMONIAL

O índice de Equilíbrio Técnico, que demonstra a capacidade do ativo
líquido do plano para cumprir as obrigações atuarias com os seus
participantes, ao final do exercício de 2020, continuou em patamar
confortável.
Ao final de 2020, o Ativo Líquido do plano representava 122% do seu
Exigível Atuarial:
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GESTÃO PREVIDENCIAL
QUADRO SOCIAL
Em 2020 o quadro de participantes do Plano de Contribuição Definida
ECOS, contava com 37 participantes ativos e auto patrocinados e 4
assistidos, com o total de 41 associados no Plano CD.

QUADRO SOCIAL DEZ/2020

MOVIMENTAÇÃO DO QUADRO SOCIAL

SITUAÇÃO

QTDE

SITUAÇÃO

QTDE

Ativos

29

Adesão

2

Auto-patrocinados

8

Novas aposentadorias

2

Aposentados

3

Cancelamento Inscrição

1

Pensionistas

1

Total

41

PATROCINADORAS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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ARATU EMPREENDIMENTOS E CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA
CCB – COMERCIAL DE CÍTRICOS DO BRASIL LTDA
CST COMPAHIA DE SINTÉTICOS E TERMOPLÁSTICOS
CST EXPANSÃO URBANA LTDA
ECONÔMICO AGRO PASTORIL E INDUSTRIAL LTDA
ECONTRADING COMÉRCIO EXTERIOR LTDA
FAZENDAS REUNIDAS SANTA MARIA LTDA
FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL DO BANCO ECONÔMICO S.A.
FUNDAÇÃO ECONÔMICO MIGUEL CALMON
PETROALCOOL REVENDEDORA DE COMBUST E LUBRIF LTDA
REFRIGERANTES DA BAHIA LTDA

RELATÓRIO ANUAL

PARECER ATUARIAL
PLANO DE CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA
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PARECER ATUARIAL
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PARECER ATUARIAL
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PARECER ATUARIAL
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PARECER ATUARIAL
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PARECER ATUARIAL
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PARECER ATUARIAL
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PARECER ATUARIAL
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GESTÃO DE INVESTIMENTOS
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RELATÓRIO ANUAL

GESTÃO DE INVESTIMENTOS
O regulamento do plano CD contempla a possibilidade de o
participante escolher como os recursos de sua conta podem ser
alocados, através de dois perfis de investimentos: Conservador e
Arrojado. Conforme Política de Investimentos do Plano, que
respeita as diretrizes da Resolução CMN 4661/2018, os recursos do
Perfil Conservador podem ser aplicados nos segmentos de Renda
Fixa, Investimentos Estruturados e Imobiliário, já no Perfil Arrojado
é permitido investimento nos segmentos de Renda Fixa, Renda
Variável, Investimentos Estruturados, Exterior e Imobiliário.

A estratégia de investimentos do plano CD busca rentabilizar o
patrimônio observando as características do perfil escolhido pelo
participante, respeitando expectativa de retorno/risco de cada
carteira, e os percentuais de alocação por segmento.
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GESTÃO DE INVESTIMENTOS
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS

O quadro a seguir demonstra a composição das carteiras e
rentabilidade, por perfil e total do Plano. Os investimentos foram
classificados conforme a Resolução CMN 4661/2018.
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GESTÃO DE INVESTIMENTOS
DEMONSTRATIVO DE INVESTIMENTOS
A alocação dos investimentos e a rentabilidade alcançada por cada
segmento de aplicação, conforme definidos pela Resolução CMN
4661/2018. Em seguida, principais considerações, por segmento:
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GESTÃO DE INVESTIMENTOS
RENDA FIXA

Assim como no plano BD, o principal movimento na renda fixa, em
ambos os perfis, foi a construção de uma carteira de títulos privados,
através da alocação em debentures de empresas sólidas com taxas
atrativas, diante das oportunidades que surgiram por conta do stress
causado pela crise da covid-19. Além disso, migramos parte dos
recursos de liquidez de fundos para o tesouro SELIC (LFT), objetivando
diminuir a volatilidade das carteiras.
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RELATÓRIO ANUAL

GESTÃO DE INVESTIMENTOS
RENDA VARIÁVEL
Presentes apenas no perfil arrojado, os ativos de renda variável
sofreram muito com o aumento da volatilidade e aversão ao risco por
parte de investidores. Foi um ano extremamente difícil, com queda
abrupta no primeiro trimestre, quando o segmento anotou variação
negativa de 31,62%. O restante do ano foi de recuperação gradual, com
alguns altos e baixos. Realizamos ajustes com o objetivo de preservar
valor e buscar resultado, mas no fechamento de 2020, fechamos com
queda de 3,31%, contra um benchmark (Ibovespa) que variou 2,92%.

INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS
A alocação no segmento tem como objetivo principal promover a
diversificação e agregar rentabilidade aos recursos de médio prazo das
carteiras dos dois perfis, conservador e arrojado. Desde o ano passado,
a estratégia vem se mostrando eficiente ao que se propõe. Em 2020,
aumentamos a exposição em ambos os perfis, com a inclusão de mais
um fundo multimercado, que promoveu ainda a diluição dentro da
carteira de fundos.
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GESTÃO DE INVESTIMENTOS
TIPO DE GESTÃO
No tocante ao tipo de gestão dos investimentos, continuamos com o tipo
“mista”, com a maior parte dos recursos sendo geridos internamente, via
carteira própria.
SEGMENTOS DE APLICAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DA GESTÃO
GESTÃO PRÓPRIA

SEGMENTO
RENDA FIXA
RENDA VARIÁVEL
INV. ESTRUTURADO
TOTAL

R$ 1
4.464
686
5.150

% da % Total
Gestão
Inv.
95,0
63,6
50,0
9,8
73,4

GESTÃO TERCEIRIZADA

R$ 1
237
686
942
1.864

% da % Total
Gestão
Inv.
5,0
3,4
50,0
9,8
100,0
13,4
26,6

dez/20
TOTAL DOS INVESTIMENTOS

R$ 1
4.701
1.371
942
7.014

% Total Inv.
67,0
19,6
13,4
100,0

CUSTOS COM INVESTIMENTOS
Para gerir, administrar e controlar os recursos do plano, existem custos
relativos às despesas administrativas e diretas de investimentos, assim
como detalhado no plano BD. O quadro a seguir demonstra as despesas
em 2020, e sua participação sobre o total.
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PLANO DE
GESTÃO ADMINISTRATIVA
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PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

COMENTÁRIOS

Os recursos do PGA, conforme determina sua Política de Investimentos,
foram alocados, exclusivamente, no segmento de renda fixa, através de
um único fundo de investimentos, com liquidez diária. Os planos de
benefícios (BD e CD) fazem o repasse mensal dos recursos previstos para
as necessidades de caixa destinadas ao pagamento das despesas
administrativas mensais da Fundação.
No ano, o resultado dos investimentos do plano atingiu 2,72%, enquanto
seu índice de referência (benchmark = 95% CDI) registrou variação de
2,63%. Abaixo, Demonstrativo de Investimentos do plano, comparativo
entre as posições de fechamento dos anos de 2020 e 2019:
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PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA

CUSTOS DIRETOS COM INVESTIMENTOS

Os custos diretos da carteira são aqueles decorrentes da necessidade
de termos registros dos ativos e as movimentações de conta
corrente, individualizados por plano, conforme determina a legislação
em vigor.

2020 e 2019:
Os custos com IOF são aqueles decorrentes de resgates efetuados até
o 29º dia corrido contado da data de aplicação, de acordo com tabela
regressiva de alíquotas, sendo que o IOF incide, apenas, sobre o
rendimento do período entre a data de aplicação e a data de resgate.

Identificação
GESTÃO PRÓPRIA
Taxa de Custódia Centralizada
Tarifas Diversas
IOF Fundos

R$

PGA
Participação %

6.352
1.707
3.777
868

100,00
26,88
59,46
13,66
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INFORMAÇÕES CONSOLIDADAS
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DEMOSTRAÇÕES CONTÁBEIS
BALANÇOS PATRIMONIAIS (CONSOLIDADO)
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DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL (CONSOLIDADO)
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RELATÓRIO ANUAL

RELATÓRIO DOS AUDITORES
INDEPENDENTES
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RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES
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RELATÓRIO ANUAL

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES
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RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES
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PARECER DO CONSELHO FISCAL E
MANIFESTAÇÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO

FUNDAÇÃO ECOS

70

PARECER DO CONSELHO FISCAL
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RELATÓRIO ANUAL

MANIFESTAÇÃO DO CONSELHO DELIBERATIVO
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