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RENTABILIDADE POR SEGMENTO
DE APLICAÇÃO
Nesta edição do EMBRAER PREV E VOCÊ,
destacamos as Campanhas de Alteração dos Perfis
de Investimento e Percentual de Contribuição e de
Revisão da Forma de Aposentadoria, que serão
realizadas em novembro, quando também ocorrerá
o 15º Encontro Virtual de Participantes e
Assistidos, em quatro sessões (Lives).
O cenário econômico pós-pandemia será um dos
temas principais desses nossos encontros e nos
ajudará a traçar as estratégias de investimentos
para 2021 e para os próximos anos.
Novembro é mês de campanha na EMBRAER PREV.
Reserve sua agenda!
Confira!

1º
Sem/20

Jul/20

Ago/20

Set/20

2020

Renda Fixa

9,79%

3,19%

0,81%

0,67%

0,59%

5,35%

Empréstimo

15,16%

7,17%

1,15%

1,24%

1,19%

11,05%

Imobiliário

30,36%

-14,90%

-0,23%

1,88%

1,94%

-11,82%

2,59%

0,81%

0,73%

1,24%

5,47%

30,27%

-21,14%

7,00%

-3,18%

-3,85%

-21,46%

Índice de Ref. 31,58%

-17,80%

8,27%

-3,44%

-4,80%

-18,20%

Índice de Ref. 9,18%
Renda Variável

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

2019

SEGMENTOS

30/09/2020

31,60
30,80

Segmentos

Saldo em
R$ Milhões

% Total

Saldo em
R$ Milhões

% Total

30,00

Renda Fixa

2.457,96

72,36%

2.561,31

76,64%

29,20

Empréstimo

36,27

1,07%

33,67

1,01%

28,40

Imobiliário

153,94

4,53%

51,95

1,55%

27,60

Renda Variável

748,62

22,04%

695,16

20,80%

26,80

3.396,79

100,00%

3.342,09

100,00%

26,00

Total de Investimentos

25,20
24,40

20,80%

1,55%
Perfil Conservador

1,01%

Perfil de
Investimento
76,64%
Total de Investimentos Consolidados R$ 3.342,09 milhões
Renda Fixa

Empréstimo

Imobiliário

Renda Variável

Perfil Arrojado

Perfil Convencional

2019

1º
Sem/20

Jul/20

Ago/20

Set/20

2020

Conservador

10,76%

2,90%

0,81%

0,80%

0,85%

5,47%

Convencional

16,02%

-4,85%

2,30%

-0,38%

-0,65%

-3,67%

Arrojado

19,18%

-9,92%

3,26%

-1,00%

-1,38%

-9,17%
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NOVEMBRO É MÊS DE ESCOLHAS
Novembro é um mês importante para refletir sobre
o Plano Embraer Prev e revisar seus objetivos para
o futuro. Por meio da Campanha de Alteração do
Percentual de Contribuição, Participantes podem
rever suas contribuições mensais e a contrapartida
da Patrocinadora. Na Campanha de Alteração do
Perfil de Investimento, Participantes e Assistidos
podem optar pelo perfil que mais combina com
suas expectativas de risco e retorno. Ainda em
novembro, os Assistidos podem alterar a forma de
recebimento de seu benefício mensal.
A participação nessas campanhas não é obrigatória,
mas poderá fazer a diferença na formação de seu
patrimônio no Plano Embraer Prev. Para apoiar
essas escolhas, a EMBRAER PREV promoverá o 15º
Encontro Virtual de Participantes e Assistidos, que
ocorrerá por meio de videoconferências (Lives) nos
dias 4 e 18 de novembro, das 10h às 12h, e nos
dias 11 e 25 de novembro, das 14h às 16h, quando
abordaremos o cenário econômico pós-pandemia,
oportunidades e desafios para 2021 e para os
próximos anos. Em breve, divulgaremos mais
detalhes. Reserve já a sua agenda!
RENTABILIDADES DOS PERFIS DE
INVESTIMENTO DA EMBRAER PREV
Uma segunda onda da pandemia em alguns países,
a incerteza da eleição americana e a consequente
indefinição quanto ao seu novo pacote de auxílio
emergencial, combinados com sinais de
afrouxamento da política fiscal brasileira com
relação ao teto dos gastos, criaram um cenário para
o aumento da instabilidade no mercado financeiro
e de capitais no Brasil. Com isso, os perfis de maior
risco absorveram boa parte desta insegurança e
fecharam o mês com -0,65% no Convencional e
-1,38% no Arrojado, enquanto que o Conservador
continuou performando bem com 0,85%.
O momento exige cautela e continuará instável até
o final do ano, mas alguns indicadores econômicos
já apontam para uma recuperação de nossa
economia, que provavelmente se tornará mais
efetiva no primeiro semestre de 2021.

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,
faça suas perguntas, tire suas dúvidas 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.

