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No EMBRAER PREV E VOCÊ de janeiro, 
apresentamos o resultado da Pesquisa de 
Satisfação 2020, que obteve nota 8,8 no geral, 
numa escala de zero a dez, com destaque para a 
confiança na gestão, que atingiu nota 9,0.

Registramos, também, a divulgação do processo 
eleitoral 2021, que definirá os representantes dos 
Participantes e Assistidos nos Conselhos 
Deliberativo e Fiscal da EMBRAER PREV.

Aproveitamos, ainda, para destacar o resultado de 
rentabilidade de nossos perfis de investimento e 
trazermos nossas expectativas e visão para 2021.

Confira!

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 Dez/20 2020

Conservador 10,76% 5,47% 1,12% 1,16% 1,48% 9,49%

Convencional 16,02% -3,67% 0,59% 4,53% 3,77% 5,11%

Arrojado 19,18% -9,17% 0,39% 6,50% 4,93% 1,89%

Saldo dos Investimentos Consolidados

31/12/2019 31/12/2020

Segmentos
Saldo em           

R$ Milhões
% Total

Saldo em           
R$ Milhões

% Total

Renda Fixa 2.457,96 72,36% 2.615,26 72,48%

Empréstimo 36,27 1,07% 30,95 0,86%

Imobiliário 153,94 4,53% 75,72 2,10%

Renda Variável 748,62 22,04% 886,11 24,56%

Total de Investimentos 3.396,79 100,00% 3.608,04 100,00%

SEGMENTOS 2019
Acum. Até 

Set/20
Out/20 Nov/20 Dez/20 2020

Renda Fixa 9,79% 5,35% 0,96% 1,19% 1,53% 9,28%

Empréstimo 15,16% 11,05% 1,33% 1,51% 1,32% 15,73%

Imobiliário 30,36% -11,82% -0,40% 1,74% 2,73% -8,21%

Índice de Ref. 9,18% 5,47% 1,26% 1,32% 1,83% 10,19%

Renda Variável 30,27% -21,46% -0,12% 14,10% 9,14% -2,30%

Índice de Ref. 31,58% -18,20% -0,69% 15,90% 9,30% 2,92%
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Total de Investimentos Consolidados R$ 3.608,04 milhões       

Renda Fixa Empréstimo Imobiliário Renda Variável



PESQUISA DE SATISFAÇÃO 2020
Em escala de 0 a 10, a EMBRAER PREV recebeu nota 
8,8 de satisfação geral. Podemos destacar ainda os 
seguintes resultados: a confiança na gestão atingiu 
média de 9,0 pontos; os canais de atendimento 
também foram bem avaliados: 8,8 para o portal de 
internet; 8,7 para o Fale Conosco (e-mail); e, 8,6 para 
o Aplicativo para smartphone. 98% dos Participantes 
e Assistidos consideram o Plano Embraer Prev como 
importante ou muito importante! A PS 2020 da 
EMBRAER PREV demonstra nível estável e elevado de 
satisfação com a Entidade, o que é importante em 
um ano em que, mesmo com as limitações da 
pandemia, foram realizados mais de 469 mil 
atendimentos, em média, mais de 39 mil por mês.

ELEIÇÕES 2021 NA EMBRAER PREV
Nos dias 15 e 16 de março, a EMBRAER PREV 
realizará a eleição para escolha dos membros 
representantes dos Participantes e Assistidos nos 
Conselhos Deliberativo e Fiscal da Entidade. 
Todas as informações que compõem o processo 
eleitoral da EMBRAER PREV estarão disponíveis
no próximo dia 25 de janeiro, no portal da Entidade, 
no link Eleições 2021. Participe!

RESULTADOS DOS INVESTIMENTOS 2020
Em 2020, passamos por uma das piores crises nos 
mercados financeiro e de capitais da história. 
Os segmentos com maior risco, renda variável e 
imobiliário, foram os mais impactados, mesmo com 
uma boa recuperação no segundo semestre. 
Na renda fixa, apesar das instabilidades do mercado e 
da baixa taxa de juros, a carteira da EMBRAER PREV 
manteve a trajetória de bons resultados. Neste 
cenário, os perfis de investimento fecharam o ano 
com os seguintes desempenhos: o Conservador 
rendeu 9,49% (344,0% do CDI), o Convencional 5,11% 
(185,4% do CDI) e o Arrojado 1,89% (68,6% do CDI). 
As previsões para 2021 são positivas, principalmente 
se a pandemia for controlada com a vacinação, nos 
próximos meses. No Brasil, além do controle do vírus, 
o principal desafio será o compromisso com o limite 
de gastos. Com isso, a expectativa é de uma 
recuperação gradual da economia, com a retomada 
do emprego e da confiança.

VOCÊ SABIA?

CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA 2021 
COM DESCONTO MENSAL EM FOLHA
Você já pode cadastrar sua contribuição 
extraordinária para 2021 com desconto mensal em 
folha de pagamento. A vantagem é que o benefício 
fiscal do Imposto de Renda já é obtido na própria 
folha. Procure a EMBRAER PREV e faça sua 
programação. É simples e você pode rever essa 
escolha a cada mês.

CALENDÁRIOS EMBRAER PREV
Já estão disponíveis em nosso portal os calendários 
operacionais de 2021. Inscrição de Participante, 
autopatrocínio e aposentadoria são alguns deles. Os 
calendários permitem que possamos melhor nos 
planejar para nossos compromissos e aproveitar 
oportunidades que o Plano nos oferece.

NÚMERO 102   |   JANEIRO DE 2021

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.


