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RENTABILIDADE POR SEGMENTO
DE APLICAÇÃO
Nesta edição do EMBRAER PREV E VOCÊ,
destacamos o lançamento das campanhas de
alteração de percentual de contribuição, de perfil
de investimento e de revisão da forma de benefício
de aposentadoria.
Outra notícia importante é a atualização do valor
da URP – Unidade de Referência do Plano Embraer
Prev, que serve como base para o cálculo das
contribuições mensais normais de Participantes
Ativos e Autopatrocinados.
Apresentamos, ainda, nossos comentários sobre os
resultados dos perfis de investimento da EMBRAER
PREV do mês de abril.
Confira!

2019

1º Trim/20

Abr/20

2020

Renda Fixa

9,79%

2,06%

0,33%

2,40%

Empréstimo

15,16%

3,59%

1,15%

4,78%

Imobiliário

30,36%

-19,33%

2,23%

-17,53%

9,18%

1,65%

0,14%

1,79%

30,27%

-37,05%

10,19%

-30,63%

31,58%

-36,86%

10,25%

-30,39%

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
31/12/2019

SEGMENTOS

30/04/2020

31,60
30,80

Segmentos

Saldo em
R$ Milhões

% Total

Saldo em
R$ Milhões

% Total

30,00

Renda Fixa
Empréstimo

2.457,96
36,27

72,36%
1,07%

2.528,70
37,14

79,56%
1,17%

29,20

Imobiliário

153,94

4,53%

64,45

2,03%

27,60

Renda Variável

748,62

22,04%

548,03

17,24%

26,80

3.396,79

100,00%

3.178,32

100,00%

26,00

Total de Investimentos

28,40

25,20
17,24%

24,40

2,03%
1,17%

Perfil Conservador

79,56%

Total de Investimentos Consolidados R$ 3.178,32 milhões
Renda Fixa

Empréstimo

Imobiliário

Renda Variável

Perfil de
Investimento

Perfil Arrojado

Perfil Convencional

2019

1º Trim/20

Abr/20

2020

Conservador

10,76%

1,88%

0,39%

2,28%

Convencional

16,02%

-10,18%

2,30%

-8,12%

Arrojado

19,18%

-17,41%

3,18%

-14,78%
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CAMPANHAS SEMESTRAIS DE MAIO
De 4 a 29 de maio até às 17h, participantes podem
rever perfil de investimento e percentual de
contribuição. No mesmo período, Assistidos vão
poder alterar a forma de seu benefício e o seu
perfil. As alterações de contribuição e perfil
poderão ser realizadas tanto pelo portal da
EMBRAER PREV como pelo APP. A revisão do
benefício mensal será realizada pelo portal. A
próxima campanha será em novembro. Aproveite
para conhecer e utilizar nossos simuladores.
14º ENCONTRO DOS ASSISTIDOS E
14º ENCONTRO DE PARTICIPANTES
No dia 14 de maio, em sessões das 9h às 11h e das
15h às 17h realizaremos o 14º Encontro Virtual
dos Assistidos da EMBRAER PREV e no dia 21 de
maio, com sessões nos mesmos horários, será a
vez do 14º Encontro Virtual dos Participantes. Os
encontros serão por meio de Lives, quando
apresentaremos cenários e perspectivas
econômicas e os resultados da EMBRAER PREV.
Participe! Faça já sua inscrição, enviando e-mail
para atendimento@embraerprev.com.br,
informando seu nome, CPF, data e sessão em que
você gostaria de participar. As vagas são limitadas!
ATUALIZAÇÃO DO VALOR DA URP
O valor da URP – Unidade de Referência do Plano
foi reajustado em 2,46% para R$ 349,89, a partir
de 01.05.2020. O limite da faixa salarial de
contribuição ao Plano EMBRAER PREV de até 10
URPs passou para R$ 3.498,90.
RENTABILIDADES DOS PERFIS
Em abril, a rápida atuação dos governos e bancos
centrais no mundo todo contribuiu para a alta das
bolsa de valores. Ao mesmo tempo, a queda de
atividade no Brasil gerou uma deflação de 0,31%,
reduzindo os ganhos da renda fixa com títulos
atrelados à inflação. Com isso, os perfis de
investimento da EMBRAER PREV tiveram os
seguintes desempenhos: Conservador fechou em
0,39%; Convencional em 2,30%; e Arrojado em
3,18%. Tudo indica que a recuperação econômica
será lenta e gradual, mas com muita instabilidade,
exigindo disciplina e frieza dos investidores.

VOCÊ SABIA?
VIGÊNCIA DA ALTERAÇÃO DE
PERCENTUAL DE CONTRIBUIÇÃO E DO
PERFIL DE INVESTIMENTO
Como resultado das campanhas que ocorrem em
maio, a revisão do percentual de contribuição
valerá a partir de 01.06.2020 e a vigência da
alteração do perfil será em 01.07.2020.
APLICATIVO EMBRAER PREV
O APP da EMBRAER PREV está disponível para
download na Play Store, se a plataforma for
Android, e na Apple Store, se iOS. Baixe nosso
Aplicativo agora mesmo, confira as novidades e
acompanhe, em qualquer hora e em qualquer
lugar, a evolução de seu Plano!

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.

