
Informações referentes ao mês de ABRIL/2021

PLANO ECOS DE BENEFÍCIO DEFINIDO 

MAIO/2021

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)

PRINCIPAIS NÚMEROS

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.

PARTICIPANTES QTDE ASSISTIDOS QTDE

Ativos 16 Aposentados 421

Autopatrocinados 74 Pensionistas 288

Subtotal 90 Subtotal 709

Total Geral 799
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PLANO ECOS DE BENEFÍCIO DEFINIDO 

CORREÇÃO DE EMPRÉSTIMOS
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CORREÇÃO PRESTAÇÃO MARÇO / 2021 ABRIL /2021 MAIO / 2021

4,95% aa + INPC mês 
anterior

Até DEZ/2019
1,2267% 1,2669% 0,7850%

4,50% aa + INPC mês 
anterior

JAN/2020
1,1905% 1,2306% 0,7489%

4,40% aa + INPC mês 
anterior a partir de 

FEV/2020
1,1824% 1,2226% 0,7408%

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS E DE INVESTIMENTOS

COMENTÁRIOS DE INVESTIMENTOS

A vacinação seguiu sendo um importante termômetro para
aumento de confiança e reabertura das economias.
No Brasil, os dados surpreenderam positivamente, principalmente
os de varejo e serviços. A inflação arrefeceu um pouco, mas segue
em níveis elevados. Pressões externas devem fazer os preços ao
produtor e ao consumidor registrarem variação elevada em 2021, e
o Banco Central manterá o ciclo de aperto monetário iniciado em
março, com elevação de juros.

Em abril, o mercado apresentou valorização dos
ativos de risco, com fechamento das curvas de
juros e bom desempenho das ações. Os dados
sobre atividade nas principais economias do
mundo evidenciaram as fases distintas da
recuperação das diversas regiões.



PLANO ECOS DE BENEFÍCIO DEFINIDO 

PRINCIPAIS INDICADORES DO MERCADO
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RENTABILIDADE DOS INVESTIMENTOS

Em ABRIL, a carteira de investimentos do plano apresentou retorno
de 1,32% versus meta atuarial de 0,71%.
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.



PLANO ECOS DE BENEFÍCIO DEFINIDO 

ATIVOS POR SEGMENTO – ABRIL/2021
EM R$ 1.000
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RENTABILIDADE BRUTA X META ATUARIAL ANO

RENTABILIDADE BRUTA X META ATUARIAL EM 36 MESES



PLANO ECOS DE BENEFÍCIO DEFINIDO 
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RECADASTRAMENTO ANUAL 2021

O recadastramento anual está disponível no site da ECOS na
opção RECADASTRAMENTO. O recadastramento anual é um
processo obrigatório para todos os participantes e assistidos da
ECOS.

Período: 01/06/2021 à 31/08/2021

Como proceder:

1. Obter o formulário personalizado no site da ECOS –
www.fundacaoecos.org.br – na opção RECADASTRAMENTO
no menu principal, com o CPF e e senha (mesma utilizada na
Área do Participante);

2. Imprimir o formulário;
3. Verificar as informações e atualizar as informações nos

quadros indicados;
4. Assinar o documento;
5. Digitalizar o documento – pode utilizar o APP CS scanner ou

outro de sua preferência;
6. Enviar o documento para o e-mail

atende@fundacaoecos.org.br com o assunto
RECADASTRAMENTO

Caso tenha dúvidas entre em contato com a Central de 
Atendimento ECOS – 0800-721-2600.

http://www.fundacaoecos.org.br/
mailto:atende@fundacaoecos.org.br


PLANO ECOS DE BENEFÍCIO DEFINIDO 

BALANCETE MENSAL
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ATENDIMENTO

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: COMUNICAÇÃO – INFORMATIVO ECOS

mailto:atende@fundacaoecos.org.br
http://www.fundacaoecos.org.br/

