
NÚMERO 101  |   DEZEMBRO DE 2020

No EMBRAER PREV E VOCÊ de dezembro 
destacamos a Campanha de Contribuição 
Extraordinária, oportunidade importante para se 
obter benefício fiscal do imposto de renda.

Ao nos aproximarmos do encerramento das 
atividades de 2020, um ano marcado por muitas 
dificuldades e desafios, aproveitamos para 
agradecer aos nossos Participantes e Assistidos 
pela confiança na gestão da EMBRAER PREV e 
desejar-lhes um Feliz Natal, com muita luz e saúde 
para nós e nossas famílias.

Que as esperanças se renovem em 2021 e que, 
mais uma vez juntos, possamos compartilhar novas 
conquistas e bons resultados.

Boa leitura e Boas Festas!

RENTABILIDADE POR SEGMENTO
DE APLICAÇÃO

EVOLUÇÃO DAS COTAS POR PERFIL DE 
INVESTIMENTO (R$)

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.

Perfil de 
Investimento

2019
Acum. Até 

Set/20
Out/20 Nov/20 2020

Conservador 10,76% 5,47% 1,12% 1,16% 7,88%

Convencional 16,02% -3,67% 0,59% 4,53% 1,29%

Arrojado 19,18% -9,17% 0,39% 6,50% -2,89%

Saldo dos Investimentos Consolidados

31/12/2019 30/11/2020

Segmentos
Saldo em           

R$ Milhões
% Total

Saldo em           
R$ Milhões

% Total

Renda Fixa 2.457,96 72,36% 2.564,16 73,74%

Empréstimo 36,27 1,07% 32,10 0,92%

Imobiliário 153,94 4,53% 65,07 1,87%

Renda Variável 748,62 22,04% 816,07 23,47%

Total de Investimentos 3.396,79 100,00% 3.477,40 100,00%

SEGMENTOS 2019
Acum. Até 

Set/20
Out/20 Nov/20 2020

Renda Fixa 9,79% 5,35% 0,96% 1.19% 7,63%

Empréstimo 15,16% 11,05% 1,33% 1,51% 14,22%

Imobiliário 30,36% -11,82% -0,40% 1,74% -10,64%

Índice de Ref. 9,18% 5,47% 1,26% 1,32% 8,21%

Renda Variável 30,27% -21,46% -0,12% 14,10% -10,48%

Índice de Ref. 31,58% -18,20% -0,69% 15,90% -5,84%

73,74%

0,92%

1,87%

23,47%

Total de Investimentos Consolidados R$ 3.477,40 milhões       
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CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA 2020
Até o dia 18 de dezembro, ainda dá tempo para 
fazer uma contribuição extraordinária ao Plano 
Embraer Prev, que proporciona uma excelente 
oportunidade para aumentar o patrimônio de 
aposentadoria e obter o benefício fiscal do 
imposto de renda de 2020. Apenas relembrando, a 
contribuição extraordinária ao Embraer Prev tem 
taxa zero de carregamento e permite que o valor 
seja deduzido da base de cálculo de sua renda 
tributável do IR, até o limite de 12%. A renda 
tributável é aquela que, em geral, é composta por 
salário bruto mensal (exceto 13º salário) mais 
remuneração variável, como a PLR ou bônus, 
benefício do INSS, pró-labore, aluguel, etc.
A legislação brasileira permite que contribuição a 
plano de previdência privada seja deduzida em até 
12% dessa renda tributável. O resultado será a 
diminuição do IR a pagar ou a sua restituição na 
Declaração de Ajuste Anual.

CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA 2021
Você pode começar 2021 acelerando a formação 
de seu patrimônio, por meio de contribuições 
extras mensais com desconto em folha de 
pagamento. A vantagem dessa estratégia é que 
você não precisa aguardar a declaração de ajuste 
anual para receber seu benefício fiscal, o qual já é 
obtido na própria folha de pagamento mensal. 
Para você programar, ainda este ano, sua 
contribuição mensal via folha para 2021, é só você 
preencher e assinar o formulário disponível em 
nosso portal, enviando-o para a EMBRAER PREV. 
Pense no seu futuro!

RENTABILIDADE DOS PERFIS
Em novembro, o otimismo com a expectativa do 
início da vacinação no curto prazo animou os 
mercados globais. No Brasil, embora persistam 
desafios importantes, o fluxo de recursos 
estrangeiros gerou forte valorização na bolsa 
brasileira. Os perfis de investimento da EMBRAER 
PREV refletiram este cenário: o Conservador 
confirmou sua trajetória de bons resultados, com 
ganhos líquidos de 1,16%; o Convencional rendeu 
4,53%; e o Arrojado fechou o mês com 6,50%.

SIMULADOR DE BENEFÍCIO FISCAL
A EMBRAER PREV disponibiliza um simulador no 
portal www.embraerprev.com.br, menu “Minha 
Conta”, opção “Simuladores” e depois “Simulador 
de Benefício Fiscal”, que traz a evolução salarial 
mensal e de contribuições, que permite que o 
Participante descubra qual o seu percentual de 
utilização do benefício fiscal do IR, de zero a 12%. 
Este cálculo pode fazer a diferença na Declaração 
de Ajuste Anual do IRPF 2021, competência 2020. 
Saiba mais no atendimento@embraerprev.com.br!

APLICATIVO EMBRAER PREV
O APP da EMBRAER PREV para smartphones 

permite que você acompanhe o seu plano em 
qualquer hora e lugar. Baixe o Aplicativo da 
EMBRAER PREV agora mesmo. 
É rápido! E tenha o seu Plano na sua mão.

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.


