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Nesta edição do EMBRAER PREV E VOCÊ, 
destacamos o lançamento da Pesquisa de 
Satisfação 2019, que já está em andamento. 
 
A rentabilidade de nossos perfis de investimento 
continua em pauta, principalmente devido ao 
cenário de grande instabilidade gerada pelo 
ambiente externo, em particular pela 
desaceleração do crescimento global, e pela 
dificuldade de retomada na atividade econômica 
do Brasil. 
 
Outro ponto que reforçamos é a necessidade de 
atualização do cadastro de beneficiários diretos e 
designados, por meio do portal da EMBRAER PREV. 
 
Não deixe de ler! 

RENTABILIDADE POR SEGMENTO 

DE APLICAÇÃO 

Saldo dos Investimentos Consolidados 

  
31/12/2018 30/08/2019 

Segmentos 
Saldo em           

R$ Milhões 
% Total 

Saldo em           
R$ Milhões 

% Total 

Renda Fixa 2.284,18 78,81% 2.301,80 72,25% 

Empréstimo 34,27 1,18% 35,56 1,11% 

Imobiliário 51,34 1,77% 114,04 3,58% 

Renda Variável 528,61 18,24% 734,66 23,06% 

Total de Investimentos 2.898,40 100,00% 3.186,06 100,00% 

EVOLUÇÃO DAS COTAS POR PERFIL DE 

INVESTIMENTO (R$) 

SEGMENTOS 2018 1º Sem/19 Jul/19 Ago/19 2019 

 Renda Fixa 9,89% 5,13% 0,68% 0,60% 6,49% 

 Empréstimo 16,77% 7,40% 1,17% 1,17% 9,93% 

 Imobiliário 6,43% 7,31% 1,89% 1,31% 10,77% 

       Índice de Ref. 8,09% 4,73% 0,47% 0,49% 5,74% 

 Renda Variável 18,18% 12,94% 1,28% 0,62% 15,10% 

       Índice de Ref. 15,03% 14,88% 0,84% -0,67% 15,07% 

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 1º Sem/19 Jul/19 Ago/19 2019 

Conservador 10,06% 5,28% 0,73% 0,65% 6,73% 

Convencional  11,41% 7,07% 0,87% 0,65% 8,70% 

Arrojado 13,06% 8,42% 0,94% 0,65% 10,15% 

72,25% 

1,11% 

3,58% 

23,06% 

Total de Investimentos Consolidados R$ 3.186,06 milhões        
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PESQUISA DE SATISFAÇÃO 2019 
 
 
 
  
 

Iniciamos a Pesquisa de Satisfação EMBRAER PREV 
2019. O objetivo é conhecer a percepção e o grau 
de satisfação de nossos Participantes e Assistidos 
sobre benefícios, serviços e canais de atendimento 
da EMBRAER PREV. As entrevistas telefônicas 
durarão cerca de quinze minutos, abordarão 
questões exclusivamente do Plano de Benefícios e 
a identidade dos entrevistados será preservada. 
Caso você seja contatado pelos entrevistadores da 
Fran6 Análises de Mercado, consultoria contratada 
pela EMBRAER PREV para realizar a pesquisa, não 
deixe de participar! Sua opinião nos ajudará a 
aprimorar  a gestão do Plano Embraer Prev. 
 

RENTABILIDADES DOS PERFIS DE 

INVESTIMENTO DA EMBRAER PREV 
Em agosto, as incertezas causadas pela disputa 
comercial entre EUA e China, o resultado das 
eleições na Argentina e a desaceleração da 
economia global fizeram com que os investidores 
buscassem proteção em mercados mais maduros e 
de menor risco. Esse cenário trouxe grande 
volatilidade à bolsa de valores no Brasil, embora 
não tenha influenciado tanto nos investimentos da 
EMBRAER PREV, que apresentaram as seguintes 
rentabilidades, até agosto: o Perfil Conservador 
acumulou ganhos líquidos de 6,73% (161,1% do 
CDI); o Convencional rendeu 8,70% (208,1% do 
CDI); e o Arrojado obteve 10,15% (242,8% do CDI). 
Essa instabilidade deverá continuar, ao menos até 
que se tenha uma visão mais clara sobre o 
ambiente econômico externo. Contudo, as 
perspectivas para o Brasil são boas, em especial 
para os investimentos em bolsa, que favorecem o 
desempenho dos perfis de maior risco, porque há 
sinais de uma mudança estrutural em andamento, 
com a reforma da previdência muito próxima de 
ser aprovada, perspectivas de simplificação 
tributária e desestatizações, que atraem capital da 
iniciativa privada e incentivam o crescimento. 

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. 

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 


