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No EMBRAER PREV E VOCÊ de fevereiro, o 
destaque fica por conta da Pesquisa de Satisfação 
2018, que obteve nota 9,2 de resultado geral, 
numa escala de zero a dez, demonstrando que as 
avaliações pelos Participantes e Assistidos do Plano 
Embraer Prev continuam altas. 
 

Outro ponto importante da PS 2018 foi a confiança 
na gestão da EMBRAER PREV, que atingiu nota 9,4, 
na mesma escala. 
 

Aproveitamos, ainda, para enfatizar as 
rentabilidades de nossos perfis de investimento, 
que têm apresentado resultados bastante 
interessantes e reforçam a oportunidade de 
contribuição extraordinária. 
 

Vale a pena conferir! 

EVOLUÇÃO DAS COTAS POR PERFIL DE 

INVESTIMENTO (R$) 

RENTABILIDADE POR SEGMENTO 

DE APLICAÇÃO 

SEGMENTOS 2018 Jan/19 2019 

 Renda Fixa 9,89% 0,79% 0,79% 

 Empréstimo 16,77% 1,20% 1,20% 

 Imobiliário 6,43% 0,84% 0,84% 

       Índice de Ref. 8,09% 0,73% 0,73% 

 Renda Variável 18,18% 10,38% 10,38% 

       Índice de Ref. 15,03% 10,82% 10,82% 

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 

2018 Jan/19 2019 

Conservador 10,06% 0,80% 0,80% 

Convencional  11,41% 3,28% 3,28% 

Arrojado 13,06% 4,89% 4,89% 

Saldo dos Investimentos Consolidados 

  
31/12/2018 31/01/2019 

Segmentos 
Saldo em           

R$ Milhões 
% Total 

Saldo em           
R$ Milhões 

% Total 

Renda Fixa 2.284,18 78,81% 2.223,95 74,51% 

Empréstimo 34,27 1,18% 34,44 1,15% 

Imobiliário 51,34 1,77% 51,18 1,71% 

Renda Variável 528,61 18,24% 675,29 22,63% 

Total de Investimentos 2.898,40 100,00% 2.984,86 100,00% 

74,51% 

1,15% 

1,71% 

22,63% 

Total de Investimentos Consolidados R$ 2.984,86 milhões        
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RESULTADO DA PESQUISA DE 

SATISFAÇÃO 2018 
 

Em escala de 0 a 10, a EMBRAER PREV recebeu 
nota 9,2 de satisfação geral, que reforça o 
compromisso com a qualidade de nossos serviços e 
com o atendimento dos Participantes e Assistidos 
do Plano Embraer Prev. Podemos destacar os 
seguintes resultados, em escala de zero a dez: 
 A confiança na gestão da EMBRAER PREV 

continua alta e atingiu média de 9,4 pontos; 
 Os canais de atendimento também foram muito 

bem avaliados:  
. 9,0 pontos para o atendimento presencial 
. 8,9 para o Fale Conosco (e-mail) 
. 8,1 para o portal de internet; e, 
. 8,8 pontos para o 0800 
 

 99,8% dos Participantes e Assistidos consideram 
o Plano Embraer Prev como importante ou 
muito importante! 

 

A pesquisa de Satisfação EMBRAER PREV 2018 
demonstra que os resultados dos últimos anos 
continuam em níveis bastante elevados. 
 

RENTABILIDADES DOS PERFIS 2018/2019 
Em 2018, a recuperação da bolsa brasileira e o 
desempenho de nossa carteira de renda fixa, 
agregaram valor para nossos perfis de 
investimento, de maneira bastante satisfatória, 
mesmo considerando-se que nossa estratégia de 
investimento prioriza o controle de risco e a 
proteção do patrimônio previdenciário, contra as 
instabilidades do mercado financeiro e de capitais:  
o Perfil Conservador acumulou ganhos líquidos de 
10,06% (156,7% do CDI), o Convencional rendeu 
11,41% (177,7% do CDI) e o Arrojado obteve 
13,06% (203,5% do CDI). Em janeiro de 2019, os 
resultados continuaram interessantes, com os 
perfis conservador, convencional e arrojado, 
rendendo 0,80%, 3,28% e 4,89%, respectivamente. 
Além do Embraer Prev oferecer a contribuição de 
100% da Patrocinadora e o benefício fiscal do IR, a 
rentabilidade do Plano tem sido bem consistente, 
o pode ser uma boa oportunidade para se avaliar 
sobre contribuição extraordinária. 

VOCÊ SABIA? 

PORTABILIDADE 
A Portabilidade é um instituto que permite que 
nossos Participantes 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! 
 

PORTABILIDADES E CONTRIBUIÇÕES 

EXTRAS ESTÃO EM ALTA  
Em 2018, contribuições extras e portabilidades 
recebidas, que são voluntárias, representaram mais 
de um mês de contribuições normais. Esses 
números demonstram o fortalecimento da cultura 
previdenciária em nossos Participantes e Assistidos, 
visando aumento de patrimônio, benefício do IR e 
ganhos com a rentabilidade do Plano. 
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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 


