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No EMBRAER PREV E VOCÊ de março, destacamos 
a eleição pelos Participantes e Assistidos de 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. Participe!

Para facilitar sua Declaração de Ajuste Anual do 
Imposto de Renda, disponibilizamos também no 
menu “Novidades” em nosso portal, informações e 
dicas sobre a previdência complementar e o Plano 
Embraer Prev. Vale a pena conferir!

Apresentamos ainda nossos comentários sobre os 
resultados dos perfis e o cenário econômico-
financeiro.

Boa leitura!

EVOLUÇÃO DAS COTAS POR PERFIL DE 
INVESTIMENTO (R$)

RENTABILIDADE POR SEGMENTO
DE APLICAÇÃO

SEGMENTOS 2020 Jan/21 Fev/21 2021

Renda Fixa 9,28% 0,94% 0,32% 1,27%

Empréstimo 15,73% 1,36% 1,25% 2,62%

Imobiliário -8,21% 1,27% 0,74% 2,02%

Índice de Ref. 10,19% 0,64% 1,19% 1,84%

Renda Variável -2,30% -2,95% -3,57% -6,42%

Índice de Ref. 2,92% -3,32% -4,37% -7,55%

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

2020 Jan/21 Fev/21 2021

Conservador 9,49% 1,17% 0,66% 1,85%

Convencional 5,11% -0,20% -0,82% -1,02%

Arrojado 1,89% -0,73% -1,47% -2,19%

Saldo dos Investimentos Consolidados

31/12/2020 26/02/2021

Segmentos
Saldo em           

R$ Milhões
% Total

Saldo em           
R$ Milhões

% Total

Renda Fixa 2.615,26 72,48% 2.766,23 76,98%

Empréstimo 30,95 0,86% 30,81 0,86%

Imobiliário 75,72 2,10% 94,59 2,63%

Renda Variável 886,11 24,56% 701,69 19,53%

Total de Investimentos 3.608,04 100,00% 3.593,32 100,00%

76,98%

0,86%

2,63%

19,53%

Total de Investimentos Consolidados R$ 3.593,32 milhões       
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ELEIÇÕES 2021 NA EMBRAER PREV
A EMBRAER PREV realizará, nos dias 15 e 16 de 
março de 2021, a eleição para os representantes 
dos Participantes e Assistidos nos Conselhos 
Deliberativo e Fiscal da Entidade. Os currículos 
resumidos dos candidatos estão disponíveis para 
consulta no Portal da Entidade, no link Eleições 
2021. O período de votação será das 8h do dia 
15.03.2021 às 17h do dia 16.03.2021. A votação 
será eletrônica pelo Portal, e para isto, será 
utilizada a mesma senha de acesso pessoal.

IMPOSTO DE RENDA 2021
Com o objetivo de auxiliar nossos Participantes e 
Assistidos na elaboração da Declaração de Imposto 
de Renda de Pessoa Física 2021 – Calendário 2020, 
disponibilizamos uma notícia na página inicial de 
nosso portal e no menu “Novidades”, onde 
apresentamos dicas sobre como lançar as 
contribuições ao Plano para dedução na base de 
cálculo do IR, como obter a declaração de 
contribuições extraordinárias e de autopatrocínio, 
e as diferenças entre o informe de rendimentos da 
EMBRAER PREV e o da Patrocinadora. Caso você 
tenha dúvidas sobre como declarar suas 
contribuições ou benefícios, nossa assistente 
virtual poderá lhe ajudar, ou então envie e-mail 
para atendimento@embraerprev.com.br.

RENTABILIDADES DOS PERFIS
É possível identificar dois cenários nos mercados 
financeiros, neste início do ano: internacional, em 
que os países mais desenvolvidos começam a 
colher os frutos de seus planos de vacinação, com 
alguns sinais de retomada de crescimento e 
geração de emprego; doméstico, em que nossa 
economia demonstra indefinições e atrasos no 
combate à pandemia, com expectativa de 
aumento do endividamento do governo e  
instabilidades políticas, gerando insegurança para 
os investidores e fuga de capitais. O ambiente local 
pesou mais para os perfis da EMBRAER PREV com 
maior risco, o Convencional e o Arrojado, que 
apresentaram resultados negativos de 0,82% e 
1,47% no mês. Já o Conservador, de menor risco, 
obteve 0,66% em fevereiro.

VOCÊ SABIA?
ASSISTENTE VIRTUAL EMBRAER PREV
A Assistente Virtual EMBRAER PREV é uma solução 
desenvolvida para auxiliar nossos Participantes e 
Assistidos a obterem informações sobre o Plano 
Embraer Prev e nossos serviços, mais rapidamente, 
por meio de conversação em tempo real. Acesse a 
Assistente Virtual EMBRAER PREV em nosso portal, 
realize uma conversação e nos envie sugestões 
sobre quais informações você gostaria que ela 
aprendesse e desenvolvesse.

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 a evolução do 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.


