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RENTABILIDADE POR SEGMENTO
DE APLICAÇÃO
Nesta edição do EMBRAER PREV E VOCÊ,
aproveitamos para abordar alguns conceitos de
educação previdenciária e reforçar os benefícios de
nosso plano de previdência complementar.
Com o título “EMBRAER PREV: POR QUE O SEU
PLANO TEM VANTAGEM EM QUALQUER
SITUAÇÃO?”, apresentamos o principal objetivo do
Plano, o Benefício Mensal, assim como as
alternativas para se adquirir o direito a 100% das
contribuições da empresa, mesmo após o seu
desligamento.
Não deixe de ler também sobre a rentabilidade dos
perfis e as nossas dicas de agosto.
Vale a pena conferir!

2019

1º Sem/20

Jul/20

2020

Renda Fixa

9,79%

3,19%

0,81%

4,03%

Empréstimo

15,16%

7,17%

1,15%

8,40%

Imobiliário

30,36%

-14,90%

-0,23%

-15,10%

9,18%

2,59%

0,81%

3,42%

30,27%

-21,14%

7,00%

-15,62%

31,58%

-17,80%

8,27%

-11,01%

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

31/07/2020

31,60
30,80

Segmentos

Saldo em
R$ Milhões

% Total

Saldo em
R$ Milhões

% Total

Renda Fixa

2.457,96

72,36%

2.505,62

74,72%

29,20

Empréstimo

36,27

1,07%

36,15

1,08%

28,40

30,00

Imobiliário

153,94

4,53%

64,07

1,91%

27,60

Renda Variável

748,62

22,04%

747,62

22,29%

26,80

3.396,79

100,00%

3.353,46

100,00%

26,00

Total de Investimentos

25,20
22,29%

24,40

1,91%
Perfil Conservador

1,08%

74,72%

Total de Investimentos Consolidados R$ 3.353,46 milhões
Renda Fixa

Empréstimo

Imobiliário

Renda Variável

Perfil de
Investimento

Perfil Arrojado

Perfil Convencional

2019

1º Sem/20

Jul/20

2020

Conservador

10,76%

2,90%

0,81%

3,74%

Convencional

16,02%

-4,85%

2,30%

-2,67%

Arrojado

19,18%

-9,92%

3,26%

-6,98%
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BENEFÍCIO EMBRAER PREV: POR QUE O
SEU PLANO TEM VANTAGEM EM
QUALQUER SITUAÇÃO?
O principal objetivo do Plano Embraer Prev é o
Benefício Mensal, quando o Participante tem 55
anos de idade e 10 anos de contribuição ou 60 anos
de idade e 5 anos de contribuição, mesmo que não
esteja aposentado pelo INSS e desde que se
desvincule da empresa. Quando adquire essa
condição, o Participante tem o direito de utilizar
100% de seu saldo (suas contribuições + da empresa),
optando pelo resgate total ou benefício mensal. No
resgate total, além do Participante antecipar todo o
imposto de renda, sua inscrição no Plano é cancelada
e deixa de usufruir as vantagens de um plano
corporativo, que não se adquire no mercado. Com o
Benefício Mensal, o Participante pode planejar o uso
de seu patrimônio no longo prazo, considerando suas
necessidades de recursos de curto prazo. Para isso, o
Assistido pode revisar seu benefício em maio e
novembro e fazer Contribuições para obter o
benefício fiscal do IR. Enquanto não é elegível à
renda mensal, o Participante pode continuar no
Plano, mesmo que tenha se desligado da empresa.
Por meio do Autopatrocínio, realiza contribuições
mensais ao Embraer Prev e no Benefício
Proporcional Diferido (BPD) não precisa contribuir
mensalmente. Em ambas as opções, ao atingir a
idade e o tempo de contribuição, estará elegível à
renda mensal e contará com a EMBRAER PREV para
melhor planejar o seu futuro. Envie e-mail para
atendimento@embraerprev.com.br e tire suas
dúvidas sobre o Plano Embraer Prev.
RENTABILIDADES DOS PERFIS
O mercado brasileiro demonstra ter superado a fase
mais difícil da pandemia, com dados acima das
expectativas. Enquanto o segmento de renda fixa
busca uma nova identidade, com rentabilidade
nominal menor, em função da redução da taxa de
juros e inflação baixa e estável, a renda variável
ignora nossos problemas fiscais e estruturais e se
recupera de maneira surpreendente. Nossos perfis
de investimento refletem este cenário, com os
seguintes resultados em julho: Conservador 0,81%;
Convencional 2,30%; e Arrojado 3,26%.

VOCÊ SABIA?
ATENDIMENTO PERSONALIZADO VIRTUAL
Você sabia que pode contar com um atendimento
personalizado virtual 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.
PORTABILIDADE
A Portabilidade é um instituto que permite que
nossos Participantes e Assistidos 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!

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.

