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RENTABILIDADE POR SEGMENTO
DE APLICAÇÃO
No EMBRAER PREV E VOCÊ de fevereiro,
destacamos a eleição pelos Participantes e
Assistidos dos seus representantes nos Conselhos
Deliberativo e Fiscal da EMBRAER PREV, que
ocorrerá nos dias 15 e 16 de março, por meio de
votação eletrônica em nosso Portal.
Outro ponto importante foi, mais uma vez, o
valor expressivo de contribuições extraordinárias
no Plano Embraer Prev em 2020, que são
voluntárias e não têm a contrapartida da
empresa, superando R$ 20 milhões.
Aproveitamos, ainda, para comentar sobre nossos
perfis de investimento e o cenário atual.
Vale a pena conferir!

2020

Jan/21

2021

Renda Fixa

9,28%

0,94%

0,94%

Empréstimo

15,73%

1,36%

1,36%

Imobiliário

-8,21%

1,27%

1,27%

10,19%

0,64%

0,64%

-2,30%

-2,95%

-2,95%

2,92%

-3,32%

-3,32%

Índice de Ref.
Renda Variável
Índice de Ref.

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.
EVOLUÇÃO DAS COTAS POR PERFIL DE
INVESTIMENTO (R$)

Saldo dos Investimentos Consolidados
31/12/2020

SEGMENTOS

29/01/2021

32,40
31,60

Segmentos

Saldo em
R$ Milhões

% Total

Saldo em
R$ Milhões

% Total

Renda Fixa

2.615,26

72,48%

2.767,53

76,57%

Empréstimo

30,95

0,86%

31,27

0,86%

Imobiliário

75,72

2,10%

87,38

2,42%

Renda Variável

886,11

24,56%

728,34

20,15%

26,80

3.608,04

100,00%

3.614,53

100,00%

26,00

Total de Investimentos

30,80
30,00
29,20
28,40
27,60

25,20
20,15%

24,40

2,42%
Perfil Conservador

0,86%

76,57%

Total de Investimentos Consolidados R$ 3.614,53 milhões
Renda Fixa

Empréstimo

Imobiliário

Renda Variável

Perfil de
Investimento

Perfil Arrojado

Perfil Convencional

2020

Jan/21

2021

Conservador

9,49%

1,17%

1,17%

Convencional

5,11%

-0,20%

-0,20%

Arrojado

1,89%

-0,73%

-0,73%
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ELEIÇÕES 2021 PARA OS CONSELHOS
A EMBRAER PREV realizará, nos dias 15 e 16 de
março, a eleição para os representantes dos
Participantes e Assistidos nos Conselhos Deliberativo
e Fiscal. Os dois candidatos mais votados para o
Conselho Deliberativo serão eleitos, assim com o
candidato mais votado para o Conselho Fiscal. Os
currículos resumidos e as fotos dos candidatos estão
disponíveis no Portal da Entidade, no link Eleições
2021. A votação será eletrônica, também por meio
do portal da EMBRAER PREV e no mesmo link, das
8h do dia 15.03.2021 às 17h do dia 16.03.2021.
Conheça os candidatos e participe!
CONTRIBUIÇÕES EXTRAS EM 2020
Desde o lançamento do programa de educação
previdenciária da EMBRAER PREV, temos orientado
nossos Participantes e Assistidos sobre as
oportunidades de se fazer contribuições
extraordinárias ao Plano Embraer Prev. Em 2020, o
volume dessas contribuições atingiu R$ 20,5
milhões, valor expressivo se avaliarmos que tratamse de contribuições voluntárias, por meio de
depósito bancário ou de desconto em folha, e sem a
contrapartida da Empresa. O resultado demonstra a
atitude previdenciária de nossos Participantes e
Assistidos e a confiança na EMBRAER PREV, mesmo
em cenários difíceis como o do ano passado.
RENTABILIDADES DOS PERFIS
Após uma primeira quinzena de otimismo no
mercado brasileiro, a segunda metade de janeiro foi
marcada por instabilidade e vendas de ativos de
maior risco. Esse movimento contrasta com o fluxo
de recursos estrangeiros para o Brasil. A B3, bolsa
brasileira, recebeu R$ 20 bilhões desses aportes em
janeiro. Nos últimos três meses de 2020, foram
R$ 56 bilhões. Esse cenário reflete o momento de
nossa economia, com uma visão desafiadora no
curto prazo, mas positiva e com oportunidades no
longo prazo. Os perfis da EMBRAER PREV refletiram
esse ambiente instável, principalmente os que tem
ações em suas carteiras, o Convencional e o
Arrojado, enquanto o Conservador seguiu com sua
trajetória de bons resultados, mesmo nos
momentos de maior oscilação dos mercados.

VOCÊ SABIA?
PORTABILIDADE
A Portabilidade é um instituto que permite que
nossos Participantes possam transferir seus
recursos de outros planos previdenciários para o
Embraer Prev. Na transferência dos recursos não
há incidência de IR e você pode contar com as
vantagens que a gestão dedicada da EMBRAER
PREV pode lhe oferecer. Fale com a gente!
CADASTRAMENTO DE BENEFICIÁRIOS
O Regulamento do Plano Embraer Prev permite
que você indique beneficiários em caso de
falecimento. A atualização pode ser feita a
qualquer hora pelo portal da EMBRAER PREV, com
CPF e senha. Não deixe de cadastrar seus
beneficiários e aproveite para atualizar seu e-mail
para receber nossos informativos.

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.

