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RENTABILIDADE POR SEGMENTO
DE APLICAÇÃO

No EMBRAER PREV E VOCÊ de janeiro destacamos
o resultado de rentabilidade dos perfis de
investimento e trazemos nossas expectativas de
futuro e visão para 2019.
A novidade fica por conta do lançamento da
Assistente Virtual EMBRAER PREV em nosso portal,
uma solução moderna, que foi desenvolvida para
auxiliar nossos Participantes e Assistidos a obterem
as informações que necessitam sobre o Plano
Embraer Prev e nossos serviços, mais rapidamente,
por meio de conversação em tempo real.
Confira esses destaque e conheça a Assistente
Virtual EMBRAER PREV!

Saldo dos Investimentos Consolidados
29/12/2017
Segmentos
Renda Fixa
Empréstimo
Imobiliário
Renda Variável
Total de Investimentos

Saldo em
R$ Milhões

% Total

2.183,18
29,90

85,41%
1,17%

342,96
2.556,04

13,42%
100,00%

30/11/2018
31/12/2018
Saldo em
R$ Milhões

% Total

2.284,18
2.262,63
34,27
34,45
51,34
51,60
528,61
537,60
2.898,40
2.886,28

78,81%
78,39%
1,18%
1,19%
1,77%
1,79%
18,24%
18,63%
100,00%

18,24%

SEGMENTOS

2017

Acum. Até
Out/18
Set/18

Nov/18

Dez/18

2018

Renda Fixa

9,88%

7,93%

0,90%

0,61%

0,31%

9,89%

Empréstimo

19,87%

12,58%

1,23%

1,23%

1,20%

16,77%

-

3,59%

1,10%

0,98%

0,65%

6,43%

6,66%

6,60%

0,77%

0,12%

0,51%

8,09%

23,50%

4,23%

10,71%

3,29%

-0,85%

18,18%

Índice de Ref. 26,86%

3,85%

10,19%

2,38%

-1,81%

15,03%

Imobiliário (*)
Índice de Ref.
Renda Variável

(*) A apuração da rentabilidade no segmento Imobiliário iniciou-se em

julho/2018, com a publicação da resolução CMN nº 4.661/18

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$)
28,00
27,20
26,40
25,60
24,80
24,00
23,20
22,40
21,60
20,80
20,00
19,20

1,77%
1,18%

Perfil Conservador

78,81%

Total de Investimentos Consolidados R$ 2.898,40 milhões
Renda Fixa

Empréstimo

Imobiliário

Renda Variável

Perfil de
Investimento

2017

Perfil Arrojado

Acum. Até
Out/18
Set/18

Perfil Convencional

Nov/18

Dez/18

2018

Conservador

9,89%

8,03%

0,92%

0,63%

0,32%

10,06%

Convencional

11,41%

6,89%

2,89%

1,27%

0,03%

11,41%

Arrojado

14,03%

6,51%

4,54%

1,69%

-0,15%

13,06%
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RESULTADOS DOS INVESTIMENTOS 2018
Em 2018, novamente a EMBRAER PREV manteve
sua estratégia de proteção do patrimônio do Plano,
por meio de investimentos de menor risco, com
foco no segmento de renda fixa, contribuindo para
o resultado dos perfis conservador e convencional,
que fecharam o ano com 10,06% (156,7% do CDI) e
11,41% (177,7% do CDI) de ganhos líquidos,
respectivamente. O bom desempenho da bolsa de
valores influenciou o resultado do perfil arrojado,
que acumulou 13,06% (203,5% do CDI) no ano.
Todos os perfis superaram a meta de rentabilidade
do Plano, de INPC + 4,5%. Se considerarmos o
período de 2014 a 2018, o retorno dos perfis
continua bastante interessante: o Conservador
obteve ganho de 119,8% do CDI, enquanto que o
Convencional rendeu 122,7% do CDI e o Arrojado
117,5% do CDI.
Em 2019, mesmo com as incertezas globais,
estamos otimistas com o crescimento da economia
brasileira. Acreditamos que os primeiros meses do
ano poderão trazer boas oportunidades de ganhos
para nossos investimentos, principalmente em
renda variável. No entanto, o cenário externo de
desaceleração e possíveis decepções com a
aprovação das reformas pelo governo serão
grandes desafios para a gestão, que exigirá cautela,
sobretudo no segundo semestre de 2019.
ASSISTENTE VIRTUAL EMBRAER PREV
Agora você pode tirar suas dúvidas em tempo real,
diretamente no Portal EMBRAER PREV, por meio
de uma solução moderna, desenvolvida para
auxiliar nossos Participantes e Assistidos a obterem
informações sobre o Plano Embraer Prev e nossos
serviços. Inicialmente, a Assistente Virtual
EMBRAER PREV estará capacitada para solucionar
questões de senhas de acesso ao nosso Portal,
orientar sobre a consulta e atualização cadastral,
simulação de benefício de aposentadoria e de
empréstimo pessoal, assim como obtenção de
boletos de autopatrocínio. Entre em contato com a
Assistente Virtual EMBRAER PREV, realize uma
conversação em tempo real e nos envie sugestões
para nosso Canal Fale Conosco sobre quais
informações você gostaria que ela aprendesse.

VOCÊ SABIA?
CALENDÁRIOS EMBRAER PREV
Já estão disponíveis em nosso portal os calendários
operacionais de 2019. Inscrição de Participante,
autopatrocínio e aposentadoria são alguns deles.
Os calendários permitem que possamos melhor nos
planejar para nossos compromissos e aproveitar
oportunidades que o Plano nos oferece.
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA 2019
COM DESCONTO MENSAL EM FOLHA
Você já pode cadastrar sua contribuição
extraordinária para 2019 com desconto mensal em
folha de pagamento. A vantagem é que o benefício
fiscal do Imposto de Renda já é obtido na própria
folha. Procure a EMBRAER PREV e faça sua
programação. É simples e você pode rever essa
escolha a cada mês.

CENTRAL DE ATENDIMENTO
Ligação gratuita para informações rápidas e de
menor complexidade: Dúvidas sobre o
Regulamento, Informação sobre Benefícios,
Autopatrocínio e boletos bancários ou
Preenchimento de Formulário
0800 770 1063 de Segunda à Sexta, das 8h às 17h
FALE CONOSCO
Utilize esse canal para dúvidas não esclarecidas e
informações não obtidas no 0800 e necessidades
específicas, enviando e-mail para
atendimento@embraerprev.com.br
PRESENCIAL
Utilize o atendimento presencial para:
• Entrega de documentos
• Atendimentos agendados que requeiram
contato pessoal.
FACEBOOK
Facebook.com/embraerprev
APP EMBRAER PREV
Faça o download na Play Store ou na Apple Store

