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Nesta edição do EMBRAER PREV E VOCÊ, 
destacamos a conclusão do projeto piloto de nossa 
Assistente Virtual e o relançamento desta moderna 
ferramenta com um conteúdo muito mais amplo, 
composto por informações sobre o Regulamento 
do Plano Embraer Prev, investimentos, gestão da 
Entidade e orientações para facilitar o uso de 
nossos serviços e benefícios.

Aproveitamos, ainda, para informar sobre os 
resultados de nossa carteira  de investimentos em 
2020, em face do mercado financeiro e de capitais, 
que apresentam os primeiros sinais de 
estabilização da crise gerada pela pandemia.

Confira!

Saldo dos Investimentos Consolidados

31/12/2019 30/06/2020

Segmentos
Saldo em           

R$ Milhões
% Total

Saldo em           
R$ Milhões

% Total

Renda Fixa 2.457,96 72,36% 2.512,09 76,59%

Empréstimo 36,27 1,07% 36,57 1,11%

Imobiliário 153,94 4,53% 64,17 1,96%

Renda Variável 748,62 22,04% 667,12 20,34%

Total de Investimentos 3.396,79 100,00% 3.279,95 100,00%

EVOLUÇÃO DAS COTAS POR PERFIL DE 
INVESTIMENTO (R$)

RENTABILIDADE POR SEGMENTO
DE APLICAÇÃO

SEGMENTOS 2019
1º 

Trim/20
Abr/20 Mai/20 Jun/20 2020

Renda Fixa 9,79% 2,06% 0,33% 0,26% 0,51% 3,19%

Empréstimo 15,16% 3,59% 1,15% 1,13% 1,14% 7,17%

Imobiliário 30,36% -19,33% 2,23% 0,56% 2,62% -14,90%

Índice de Ref. 9,18% 1,65% 0,14% 0,12% 0,67% 2,59%

Renda Variável 30,27% -37,05% 10,19% 6,93% 6,31% -21,14%

Índice de Ref. 31,58% -36,86% 10,25% 8,57% 8,76% -17,80%

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
1º 

Trim/20
Abr/20 Mai/20 Jun/20 2020

Conservador 10,76% 1,88% 0,39% 0,14% 0,47% 2,90%

Convencional 16,02% -10,18% 2,30% 1,67% 1,86% -4,85%

Arrojado 19,18% -17,41% 3,18% 2,80% 2,83% -9,92%

76,59%

1,11%

1,96%

20,34%

Total de Investimentos Consolidados R$ 3.279,95 milhões       
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ASSISTENTE VIRTUAL EMBRAER PREV
Lançada originalmente no final de 2018, ainda 
como um projeto piloto, a Assistente Virtual 
EMBRAER PREV é uma solução moderna, que foi 
desenvolvida para auxiliar nossos Participantes e 
Assistidos a obterem informações sobre o Plano 
Embraer Prev e nossos serviços, por meio de 
conversação em tempo real em nosso Portal. 
Agora, concluímos uma nova etapa de sua 
implantação, com a inclusão de informações sobre 
o Regulamento do Plano, tais como, regras de 
contribuição e critérios e formas de utilização dos 
benefícios. A Assistente Virtual EMBRAER PREV 
está capacitada a solucionar questões de senhas 
de acesso, orientar sobre a consulta e atualização 
cadastral, simulação de benefício e de empréstimo 
pessoal, além de prestar informações 
institucionais, de investimento e de gestão. 
Você poderá localizar a Assistente Virtual 
EMBRAER PREV na página inicial de nosso portal e 
agora também em nosso APP, identificada por um 
ícone em formato de balão de conversação, e será 
acionada toda vez que o tempo de permanência 
em uma mesma tela superar 45 segundos. Acesse 
e utilize a Assistente Virtual EMBRAER PREV e nos 
envie sugestões para nosso Canal Fale Conosco 
sobre quais informações e habilidades você 
gostaria que ela desenvolvesse.

RENTABILIDADES DOS PERFIS DE
INVESTIMENTO DA EMBRAER PREV
A expectativa de reabertura econômica, a 
normalização de casos de contágio no mundo e a 
esperança de uma vacina tornaram-se os principais 
fatores de recuperação nos mercados financeiros e 
de capitais. No Brasil, o CDI baixo estimula os 
investidores a buscarem ativos de maior risco, 
principalmente em bolsa, fazendo com que a 
renda variável tenha forte valorização, mas 
também muita instabilidade. A inflação está de 
volta, embora em patamar baixo e estável, mas 
suficiente para elevar um pouco os ganhos de 
quem investe em títulos em IPCA. Com isso, em 
junho, o Perfil Conservador rendeu 0,47%; o 
Convencional 1,86%; e o Arrojado 2,83%. 

CADASTRO DE INFORMAÇÕES FISCAIS
A EMBRAER PREV apresenta à Receita Federal do 
Brasil,  a cada seis meses, informações relativas à 
situação fiscal, movimentações financeiras e saldos 
de Participantes e Assistidos, assim como realiza a 
identificação daqueles que sejam cidadãos 
americanos ou que residam nos EUA. Para isso, é 
importante que você não deixe de atualizar o seu 
cadastro e sua situação fiscal, no menu Minha 
Conta, Informações Fiscais, em nosso portal.

ATENDIMENTO PERSONALIZADO VIRTUAL
Você sabia que pode contar com um atendimento 
personalizado para tirar suas dúvidas, conhecer as 
oportunidades que o Plano lhe oferece e melhor 
planejar o seu futuro? Envie e-mail para 
atendimento@embraerprev.com.br e solicite um 
agendamento. 

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.


