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No EMBRAER PREV E VOCÊ de março, destacamos 
a disponibilização de notícia em nosso Portal, com 
dicas relacionadas à previdência complementar e 
ao Plano Embraer Prev, para a elaboração da 
Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda 
de Pessoa Física de 2020. 

Apresentamos, ainda, o cenário e os fatos 
relevantes que influenciaram o resultado dos perfis 
de investimento da EMBRAER PREV no mês de 
fevereiro.

Vale a pena conferir!

Boa leitura!

EVOLUÇÃO DAS COTAS POR PERFIL DE 
INVESTIMENTO (R$)

RENTABILIDADE POR SEGMENTO
DE APLICAÇÃO

SEGMENTOS 2019 Jan/20 Fev/20 2020

Renda Fixa 9,79% 1,10% 0,43% 1,53%

Empréstimo 15,16% 1,21% 1,16% 2,39%

Imobiliário 30,36% -2,03% -2,47% -4,45%

Índice de Ref. 9,18% 0,56% 0,54% 1,10%

Renda Variável 30,27% -1,36% -8,92% -10,16%

Índice de Ref. 31,58% -1,63% -8,43% -9,92%

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

2019 Jan/20 Fev/20 2020

Conservador 10,76% 0,95% 0,29% 1,24%

Convencional 16,02% 0,29% -2,18% -1,90%

Arrojado 19,18% -0,10% -3,65% -3,74%

Saldo dos Investimentos Consolidados

31/12/2019 28/02/2020

Segmentos
Saldo em           

R$ Milhões
% Total

Saldo em           
R$ Milhões

% Total

Renda Fixa 2.457,96 72,36% 2.455,31 73,20%

Empréstimo 36,27 1,07% 36,14 1,08%

Imobiliário 153,94 4,53% 160,10 4,77%

Renda Variável 748,62 22,04% 702,57 20,95%

Total de Investimentos 3.396,79 100,00% 3.354,12 100,00%

73,20%

1,08%

4,77%

20,95%

Total de Investimentos Consolidados R$ 3.354,12 milhões       

Renda Fixa Empréstimo Imobiliário Renda Variável

24,40

25,20

26,00

26,80

27,60

28,40

29,20

30,00

30,80

31,60

 Perfil Conservador  Perfil Arrojado  Perfil Convencional



NÚMERO 92   |   MARÇO DE 2020

IMPOSTO DE RENDA 2020
Com o objetivo de auxiliar nossos Participantes e 
Assistidos na elaboração da Declaração de Imposto 
de Renda de Pessoa Física 2020 – Calendário 2019, 
disponibilizamos uma notícia na página inicial de 
nosso portal e no menu “Novidades”, que 
apresenta dicas, como por exemplo: como lançar 
as contribuições ao Plano para dedução na base de 
cálculo do IR; como obter a declaração de 
contribuições extraordinárias e de autopatrocínio; 
as diferenças entre o informe de rendimentos da 
EMBRAER PREV e o da Patrocinadora; entre outras 
informações. A declaração de ajuste anual do 
Imposto de Renda é também uma boa 
oportunidade para os Participantes e Assistidos 
que realizaram contribuições extraordinárias ao 
Plano Embraer Prev obterem o benefício fiscal, 
reduzindo o valor de IR a ser pago, ou recebendo 
esse valor sob a forma de restituição.
Caso você tenha dúvidas sobre como declarar suas 
contribuições ao Plano Embraer Prev, não deixe de 
nos contatar, enviando e-mail para: 
atendimento@embraerprev.com.br.

RENTABILIDADES DOS PERFIS
Em fevereiro, o mercado foi surpreendido com 
uma forte desvalorização da bolsa de valores, em
decorrência da evolução da epidemia de 
Coronavírus, que demonstrou alto índice de 
propagação, causando pânico no mundo todo. A 
instabilidade para o mercado financeiro e de 
capitais tem sido gerada pela dificuldade de se 
calcular o impacto desse surto no resultado das 
empresas e das economias globais. Com base nas 
análises de especialistas, acredita-se que a doença 
possa ser controlada dentro de alguns meses, 
assim como já se observa na China, que foi o 
epicentro da crise, e a economia possa iniciar sua 
recuperação. Analisando os investimentos da 
EMBRAER PREV, o desempenho do segmento de 
renda variável, que sofreu com essa instabilidade, 
fez com que os perfis Convencional e Arrojado não 
apresentassem resultados satisfatórios no mês, 
acumulando -1,90% e -3,74% no ano. Já o perfil 
Conservador foi menos impactado e fechou em 
1,24% no mesmo período.

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, 
realize uma conversação 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
Atendimentos agendados que requeiram contato 
pessoal. O agendamento pelo Fale Conosco permite 
um atendimento personalizado de melhor qualidade.

ATENDIMENTO TELEFÔNICO
Ligação gratuita para se obter informações rápidas.
0800 770 1063 de segunda à sexta, das 8h às 17h.


