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RENTABILIDADE POR SEGMENTO DE APLICAÇÃO
Nesta edição do EMBRAER PREV E VOCÊ,
aproveitamos para relembrar as principais vantagens
de se participar do Plano Embraer Prev.
Alinhado com as melhores práticas de mercado,
muitas vezes o Embraer Prev é utilizado como
referência para outras entidades de previdência
complementar. Embora 95% dos empregados tenham
feito suas adesões, é bom relembrar algumas
características de destaque de nosso Plano de
Benefício de Aposentadoria.
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!
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Índices de Referência dos investimentos nos segmentos:
• Renda Fixa, Multimercado, 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 (B3), formado por uma
carteira teórica de ações, baseada no valor de mercado das
empresas e no volume de papéis disponíveis para
negociação.
• Investimento no Exterior: MSCI World Index, índice
mundial de ações que mede o desempenho das ações de
empresas negociadas nas bolsas de valores dos países
desenvolvidos.

RENTABILIDADE POR PERFIL DE INVESTIMENTO
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1º SEM/21
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PERFIL DE
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Total de Investimentos Consolidados R$ 3.773,33 milhões
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PLANO EMBRAER PREV: ALINHADO COM
AS MELHORES PRÁTICAS DE MERCADO
Muitas vezes o Plano Embraer Prev é utilizado como
referência para outras entidades de previdência
complementar. Embora 95% dos empregados
tenham feito suas adesões, é bom relembrar
algumas características de destaque de nosso Plano
de Benefício de Aposentadoria. Apresentamos a
seguir algumas das vantagens de se participar do
Plano Embraer Prev:
- a Patrocinadora (Embraer ou suas empresas
coligadas e controladas) deposita o mesmo valor
de contribuição mensal escolhido pelo
Participante, ou seja, você escolhe a contribuição
mensal e a empresa acompanha o valor;
- não há taxa de carregamento sobre as
contribuições mensais ou extraordinárias;
- as contribuições realizadas para o Plano Embraer
Prev poderão ser deduzidas na base de cálculo de
seu Imposto de Renda até o limite de 12% da sua
renda anual bruta;
- o sistema de previdência complementar do Brasil
é um dos mais modernos do mundo, exigindo
uma governança muito rígida e gestão segura.
Caso você tenha alguma dúvida ou queira saber mais
sobre o Plano, envie e-mail para o Fale Conosco,
atendimento@embraerprev.com.br. Invista no seu
futuro! Faça já sua inscrição no Plano Embraer Prev.
RENTABILIDADES DOS PERFIS
No Brasil, à medida que a vacinação avança e o país
retoma uma certa normalidade, a inflação torna-se
um grande problema e um risco ao crescimento.
As expectativas já são de um IPCA acima de 8%
neste ano, o que levará o Banco Central a elevar a
taxa de juros para algo entre 7,5% e 8% ao ano.
É importante ressaltar que o crescimento da inflação
e da taxa de juros, em conjunto com a crise hídrica,
o desequilíbrio fiscal e a instabilidade política,
impactaram fortemente os investimentos no Brasil
em agosto, com a revisão significativa das projeções
econômicas de curto prazo. Isto explica também a
performance dos investimentos nos últimos meses,
o que se refletiu em nossos perfis de investimento
no mês: o Conservador obteve 1,34%; o
Convencional -0,81%; e o Arrojado -1,47%.

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.

