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RENTABILIDADE POR SEGMENTO
DE APLICAÇÃO
Nesta edição do EMBRAER PREV E VOCÊ,
destacamos a divulgação do Relatório Anual de
Informações aos Participantes e Assistidos da
EMBRAER PREV de 2019.

SEGMENTOS

Abordaremos ainda o efeito da pandemia do
coronavírus nos mercados financeiro e de capitais e
seus reflexos para a carteira de investimentos da
EMBRAER PREV.

2019

Jan/20

Fev/20

Mar/20

2020

Renda Fixa

9,79%

1,10%

0,43%

0,52%

2,06%

Empréstimo

15,16%

1,21%

1,16%

1,17%

3,59%

Imobiliário

30,36%

-2,03%

-2,47%

-15,57%

-19,33%

9,18%

0,56%

0,54%

0,55%

1,65%

30,27%

-1,36%

-8,92%

-29,92%

-37,05%

31,58%

-1,63%

-8,43%

-29,90%

-36,86%

Índice de Ref.
Renda Variável
Índice de Ref.

É bom lembrar, ainda, sobre as três campanhas
semestrais que ocorrerão em maio: Alteração do
Percentual de Contribuição, Revisão do Perfil de
Investimento e Revisão da Forma de Recebimento
de Aposentadoria.
Não deixe de conferir!

EVOLUÇÃO DAS COTAS POR PERFIL DE
INVESTIMENTO (R$)

Saldo dos Investimentos Consolidados
31/12/2019

31/03/2020
31,00

Segmentos

Saldo em
R$ Milhões

% Total

Saldo em
R$ Milhões

% Total

Renda Fixa
Empréstimo

2.457,96
36,27

72,36%
1,07%

2.525,03
36,69

81,05%
1,18%

Imobiliário

153,94

4,53%

62,71

2,01%

Renda Variável

748,62

22,04%

491,08

15,76%

3.396,79

100,00%

3.115,51

100,00%

Total de Investimentos

Índices de Referência dos investimentos nos segmentos:
Renda Fixa, Empréstimo e Imobiliário: composição de
índice de inflação (INPC) e taxa de juros, com objetivo de
alcançar o resultado de INPC + 4,50% ao ano.
Renda Variável: Ibovespa, índice de ações calculado pela
Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), formado por uma
carteira teórica de ações, baseada no valor de mercado das
empresas e no volume de papéis disponíveis para
negociação.

30,20
29,40
28,60
27,80
27,00
26,20
25,40
24,60

15,76%

23,80
2,01%
1,18%

Perfil Conservador

Perfil de
Investimento
81,05%
Total de Investimentos Consolidados R$ 3.115,51 milhões
Renda Fixa

Empréstimo

Imobiliário

Renda Variável

Perfil Arrojado

Perfil Convencional

2019

Jan/20

Fev/20

Mar/20

2020

Conservador

10,76%

0,95%

0,29%

0,63%

1,88%

Convencional

16,02%

0,29%

-2,18%

-8,44%

-10,18%

Arrojado

19,18%

-0,10%

-3,65%

-14,19%

-17,41%
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RELATÓRIO ANUAL DE INFORMAÇÕES
AOS PARTICIPANTES E ASSISTIDOS 2019
Já está disponível o Relatório Anual de Informações
aos Participantes e Assistidos da EMBRAER PREV de
2019. Além dos destaques da gestão em 2019, o
Relatório traz informações importantes sobre como
o seu investimento é gerenciado pela EMBRAER
PREV. Confira mais detalhes no próprio Relatório
Anual de 2019, disponível no portal da EMBRAER
PREV (www.embraerprev.com.br).
RENTABILIDADES DOS PERFIS
Março foi marcado por uma das quedas mais
rápidas e acentuadas nos diversos segmentos do
mercado, em especial o de renda variável.
Entendemos que o cenário econômico seja negativo
e incerto e que teremos ainda muita instabilidade
nos próximos meses, mas vemos uma série de
oportunidades sendo criadas, em especial para
investidores de longo prazo. Acreditamos que o
mercado já tenha antecipado um ciclo de forte
desaceleração econômica e queda nos lucros das
empresas. É possível que os investimentos ainda
sofram um pouco mais, mas uma parcela
importante dessa crise já foi precificada.
Mesmo adotando medidas cautelosas e prudentes
em sua gestão, adequando o risco e a oportunidade
a cada perfil de investimento, a EMBRAER PREV não
ficou imune a esse evento sistêmico, embora a
renda fixa tenha apresentado resultado satisfatório
para o momento. Podemos assegurar que todas as
providências estão sendo tomadas para a proteção
do patrimônio de nossos Participantes e Assistidos,
e para isso mantemos contato diário com nossos
gestores de fundos de investimentos.
Não é a primeira vez que enfrentamos esse tipo de
desafio. Em 2008 e em 2012, passamos também
por situação parecida e o patrimônio de nossa
EMBRAER PREV não somente se recuperou como
cresceu muito após esses eventos. Neste sentido,
precisamos manter a serenidade, entender o
contexto e não nos precipitarmos. A EMBRAER
PREV possui uma sólida carteira de investimentos,
baseada em papeis de excelente qualidade, que
certamente se recuperarão, na medida em que
superemos esse momento extremo.

MAIO É MÊS DE ESCOLHAS
Maio é um mês importante para refletir sobre o
Plano Embraer Prev e revisar planos para o futuro.
Por meio da Campanha de Alteração do Percentual
de Contribuição, os Participantes poderão rever
suas contribuições mensais, e a contrapartida da
Patrocinadora. Na Alteração do Perfil de
Investimento, Participantes e Assistidos poderão
optar pelo perfil que mais combina com suas
expectativas de risco e retorno. Ainda em maio, os
Assistidos poderão alterar a forma de recebimento
de seu benefício mensal. Para apoiar essas
escolhas, a EMBRAER PREV promoverá o 14º
Encontro (Virtual) de Assistidos, no dia 14 de maio,
e o 14º Encontro (Virtual) dos Participantes, no dia
21 de maio. Os encontros serão por meio de Lives
(videoconferências). Aproveite para reservar,
desde já, a sua agenda!

PORTAL E ASSISTENTE VIRTUAL
No www.embraerprev.com.br você acessa
informações institucionais, regulamentos e relatórios
de resultados; no menu Minha Conta, seu saldo,
extrato e simuladores. Com a Assistente Virtual você
ainda tira suas dúvidas em tempo real.
APP
O Aplicativo EMBRAER PREV reproduz muitas das
funcionalidades do portal no seu smartphone.
Faça o download na Play Store ou na Apple Store
FALE CONOSCO
E-mail para atendimento@embraerprev.com.br
permite que você solicite informações e apresente
suas necessidades mais específicas.
PRESENCIAL
Devido à pandemia do coronavírus, suspendemos
temporariamente o atendimento presencial, por
tempo indeterminado, em todas as nossas unidades.
ATENDIMENTO TELEFÔNICO
Ligação gratuita para se obter informações rápidas.
0800 770 1063 de segunda à sexta, das 8h às 17h.

