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No EMBRAER PREV E VOCÊ de novembro, 
apresentamos as campanhas de alteração dos 
Perfis de Investimento, dos Percentuais de 
Contribuição Mensal e de revisão do Benefício de 
Aposentadoria, juntamente com o 17º Encontro 
Virtual dos Participantes e Assistidos.

Aproveitamos, ainda para relembrar sobre a 
oportunidade de benefício fiscal do Imposto de 
Renda, por meio da contribuição extraordinária 
ainda em 2021 e sobre o 13º salário.

Temos ainda nossos comentários sobre o cenário 
econômico e os perfis de investimento da 
EMBRAER PREV.

Vale a pena conferir! 
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Total de Investimentos Consolidados R$ 3.734,67 milhões

Saldo em R$ 
Milhões

% Total
Saldo em R$ 

Milhões
% Total

Renda Fixa 2.307,91 63,97% 1.984,53 53,14%

Multimercado 307,34 8,52% 807,32 21,62%

Subtotal Renda Fixa 2.615,25 72,49% 2.791,85 74,76%

Renda Variável Renda Variável 886,11 24,56% 694,07 18,58%

Imobiliário Imobiliário 75,72 2,10% 87,62 2,35%

Inv. no Exterior Inv. no Exterior - - 128,92 3,45%

Empréstimos Empréstimos 30,95 0,86% 32,21 0,86%

3.608,04 100,00% 3.734,67 100,00%Total de Investimentos

31/12/2020 29/10/2021

Saldo dos Investimentos Consolidados

Renda Fixa

Segmentos - 
Resolução CMN 4.661

Segmentos - 
Classificação CVM

SEGMENTOS 2020 1º SEM/21 3º Trim/21 OUT/21 2021

 Renda Fixa 9,85% 6,63% 4,20% 1,46% 12,66%

 Multimercado 3,28% -2,31% -2,09% -1,06% -5,36%

 Empréstimo 15,73% 7,42% 3,34% 1,14% 12,27%

 Imobiliário -16,23% -2,35% -2,26% -1,57% -6,06%

       Índice de Ref. 10,19% 6,25% 4,31% 1,51% 12,46%

 Renda Variável -2,30% 7,11% -12,75% -7,27% -13,35%

       Índice de Ref. 2,92% 6,54% -12,48% -6,74% -13,04%

 Inv. no Exterior - -5,00% 6,98% 6,49% 6,48%

       Índice de Ref. - -2,98% 8,73% 9,62% 15,78%

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 Net, índice mundial de 
ações que mede o desempenho das ações de empresas 
negociadas nas bolsas de valores dos países desenvolvidos.

RENTABILIDADE POR SEGMENTO DE APLICAÇÃO

RENTABILIDADE POR PERFIL DE INVESTIMENTO

EVOLUÇÃO DAS COTAS (R$) – ÚLTIMOS 12 MESES
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 Perfil Conservador  Perfil Convencional  Perfil Arrojado

Conservador 9,49% 6,48% 4,13% 1,45% 12,48% 15,47%

Convencional 5,11% 4,66% -2,78% -1,57% 0,14% 8,63%

Arrojado 1,89% 4,87% -5,36% -2,92% -3,64% 7,67%

20212020 1º SEM/21 3º TRI/21 OUT/21
PERFIL DE 

INVESTIMENTO
12 MESES
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CAMPANHA SEMESTRAL DE NOVEMBRO
De 3 a 30 de novembro até às 17h, nossos
Participantes podem revisar seus planos na
EMBRAER PREV, optando pelo percentual de
contribuição e perfil de investimento que mais
combinam com suas expectativas para o futuro. 
No mesmo período, nossos Assistidos podem rever 
forma de benefício e perfil de investimento.
Acesse nosso portal e saiba como participar!

17º ENCONTRO VIRTUAL DOS 
PARTICIPANTES E ASSISTIDOS
Em novembro, o 17º Encontro Virtual de 
Participantes e Assistidos da EMBRAER PREV terá 
quatro sessões para seu maior conforto e 
flexibilidade de escolha:
• Nos dias 4 e 18, a Live será das 14h às 16h;
• Nos dias 11 e 25, as Lives serão das 10h às 12h.
Faça sua escolha e participe! Não será necessário 
fazer sua inscrição, pois você receberá um convite 
por e-mail com o link de acesso à cada sessão!

CONTRIBUIÇÃO EXTRA E SOBRE O 13º
A contribuição extraordinária da EMBRAER PREV é
uma excelente oportunidade para aumentar seu
patrimônio no Plano e planejar um futuro mais
tranquilo, pagando menos IR. Até 30 de novembro,
você pode autorizar o desconto de sua 
contribuição extra e a redução do IR em folha do 
13º, e até 20 de dezembro você pode fazer sua 
contribuição extra avulsa, por meio de depósito 
bancário, para obter o benefício fiscal de 2021. 

RENTABILIDADE DOS PERFIS
Em outubro, o cenário local novamente ditou os 
rumos do mercado financeiro e de capitais no 
Brasil: inflação alta, muito acima das expectativas e 
fora do controle do Banco Central, e a 
formalização pelo governo da intenção de se 
ultrapassar o teto dos gastos, por meio de uma 
mudança constitucional (PEC dos Precatórios), 
trouxeram mais pessimismo aos investidores. 
Os perfis de maior risco, Convencional e Arrojado, 
impactados pela bolsa e pela forte abertura das 
taxas de juros, renderam -1,57% e -2,92%, 
enquanto o perfil Conservador fechou o mês com 
1,45% e acumulou importantes 12,48% no ano. 

VOCÊ SABIA? 
CALENDÁRIOS EMBRAER PREV
Para sua maior comodidade a EMBRAER PREV 
disponibiliza anualmente em seu portal, no Menu 
“Plano Embraer Prev”, calendários que contêm a 
programação de seus benefícios e serviços, tais 
como o de aposentadoria, possibilitando que você 
faça uma gestão mais eficiente de seu patrimônio.

CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS
Está se aproximando o final do ano e chegando ao 
fim o prazo para se fazer contribuições extras no 
Plano Embraer Prev, com benefício fiscal ainda em 
2021. Não perca esta oportunidade! Utilize o 
simulador de nosso portal, no Menu “Minha 
Conta”, opção “Simuladores”, “Simulador de 
Benefício Fiscal”  e calcule o quanto você ainda 
pode contribuir para aproveitar este benefício.

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.


