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RENTABILIDADE POR SEGMENTO
DE APLICAÇÃO
Nesta edição do EMBRAER PREV E VOCÊ,
destacamos novas iniciativas de informação e de
atendimento virtual personalizado.
Reforçando nosso programa EMBRAER PREV +
PERTO DE VOCÊ, realizaremos 4 Lives nos dias 16 e
18 de setembro, às 10h e às 15h, quando
falaremos sobre as diversas possibilidades para
utilização do benefício. Também relembramos que
atendimentos personalizados virtuais ou por
telefone podem ser agendados com nossa equipe.

2019

1º Sem/20

Jul/20

Ago/20

2020

Renda Fixa

9,79%

3,19%

0,81%

0,67%

4,73%

Empréstimo

15,16%

7,17%

1,15%

1,24%

9,74%

Imobiliário

30,36%

-14,90%

-0,23%

1,88%

-13,50%

9,18%

2,59%

0,81%

0,73%

4,18%

30,27%

-21,14%

7,00%

-3,18%

-18,31%

31,58%

-17,80%

8,27%

-3,44%

-14,07%

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.

Mesmo tendo superado o pior impacto da
pandemia, a situação ainda é de muita
instabilidade no mercado. Confira uma breve
análise do cenário econômico atual.
Não deixe de ler!

EVOLUÇÃO DAS COTAS POR PERFIL DE
INVESTIMENTO (R$)

Saldo dos Investimentos Consolidados
31/12/2019

SEGMENTOS

31/08/2020

31,60
30,80

Segmentos

Saldo em
R$ Milhões

% Total

Saldo em
R$ Milhões

% Total

Renda Fixa

2.457,96

72,36%

2.527,66

75,42%

29,20

Empréstimo

36,27

1,07%

35,73

1,06%

28,40

Imobiliário

153,94

4,53%

69,60

2,08%

27,60

Renda Variável

748,62

22,04%

718,46

21,44%

3.396,79

100,00%

3.351,45

100,00%

Total de Investimentos

30,00

26,80
26,00
25,20

21,44%

24,40

2,08%
1,06%

Perfil Conservador
Perfil de
Investimento
75,42%

Total de Investimentos Consolidados R$ 3.351,45 milhões
Renda Fixa

Empréstimo

Imobiliário

Renda Variável

Perfil Arrojado

Perfil Convencional

2019

1º Sem/20

Jul/20

Ago/20

2020

Conservador

10,76%

2,90%

0,81%

0,80%

4,57%

Convencional

16,02%

-4,85%

2,30%

-0,38%

-3,04%

Arrojado

19,18%

-9,92%

3,26%

-1,00%

-7,91%
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NOVAS INICIATIVAS DE INFORMAÇÃO E
ATENDIMENTO VIRTUAL PERSONALIZADO
Nos últimos anos, o regulamento do Plano Embraer
Prev modernizou-se e tornou-se mais flexível para
atender as necessidades de Participantes e Assistidos.
Pensando nisso, a EMBRAER PREV desenvolveu o
Programa EMBRAER PREV + PERTO DE VOCÊ, uma
iniciativa que visa informar sobre as diversas formas
de se utilizar o benefício do Plano Embraer Prev,
orientando para a escolha das melhores alternativas
para o futuro. Nesse contexto, nos próximos dia 16 e
18 de setembro, realizaremos 4 reuniões virtuais, por
meio de videoconferências (Lives) às 10h e às 15h,
quando falaremos sobre as diversas possibilidades
que o Plano nos oferece. Outra iniciativa de
informação é o atendimento personalizado virtual
que a EMBRAER PREV vem desenvolvendo e que
permite ao participante ou assistido tirar suas
dúvidas mais específicas, avaliar suas situações no
plano, fazer simulações e conhecer oportunidades
para tornar mais eficiente sua participação no Plano.
Se você se interessou em participar das Lives ou em
realizar um atendimento personalizado, envie e-mail
para atendimento@embraerprev.com.br.
RENTABILIDADES DOS PERFIS DE
INVESTIMENTO DA EMBRAER PREV
Passado o auge do ciclo de contágio da pandemia,
medidas de injeção de recursos pelos governos foram
seguidas de reabertura gradual das economias. Com
liquidez, proteção social e retomada de atividade, os
mercados reagiram bem de abril até o início de
agosto. Agora, o que verificamos é uma recuperação
mais concentrada em determinados setores e mais
heterogênea entre os países. No Brasil, a principal
preocupação é com a elevação dos gastos pelo
governo. O resultado de agosto refletiu este
sentimento, principalmente na bolsa de valores, que
também foi impactada pela desvalorização global das
empresas de tecnologia. Ao mesmo tempo, o retorno
da inflação no Brasil oferece novas perspectivas para
a renda fixa, principalmente para investimentos em
IPCA. O cenário para os próximos meses é de grandes
desafios, em que oportunidades poderão surgir, em
especial na renda variável, mas que exigirão
paciência dos investidores e visão de longo prazo.

INFORME SEUS BENEFICIÁRIOS ...
... E NÃO SE PREOCUPE COM ASSUNTOS
QUE NINGUÉM QUER PENSAR.
Para cadastrar beneficiários diretos (cônjuge e
filhos) e beneficiários designados (independe do
grau de parentesco) é muito rápido! Basta entrar
no portal da EMBRAER PREV, efetuar o login com o
seu CPF e senha, acessar o menu “Minha Conta” e
clicar em “Meu Cadastro”. O cadastro de
beneficiários da EMBRAER PREV para o caso de
falecimento do Participante é independente do
cadastro de seguro de vida da Embraer. Na dúvida,
consulte o portal da EMBRAER PREV e atualize os
seus beneficiários. Garanta já para sua família o
conforto de receber os recursos do Plano sem
complicação, se isso for necessário. E aproveite a
vida tranquilo.

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.

