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RENTABILIDADE POR SEGMENTO
DE APLICAÇÃO
No EMBRAER PREV E VOCÊ de dezembro
destacamos a Campanha de Contribuição
Extraordinária, oportunidade importante para se
obter benefício fiscal do imposto de renda.
Neste momento que nos aproximamos do
encerramento das atividades de 2019,
aproveitamos para agradecer aos nossos
Participantes e Assistidos pela confiança na gestão
da EMBRAER PREV e desejar-lhes um Natal de
muita paz, saúde, harmonia e confraternização.
Que nossas esperanças se renovem em 2020 e que,
mais uma vez juntos, possamos compartilhar novas
conquistas e bons resultados.
Boa leitura e Boas Festas!

Saldo dos Investimentos Consolidados
31/12/2018
Segmentos

Renda Fixa
Empréstimo
Imobiliário
Renda Variável
Total de Investimentos

29/11/2019

Saldo em
R$ Milhões

% Total

Saldo em
R$ Milhões

% Total

2.284,18
34,27
51,34
528,61
2.898,40

78,81%
1,18%
1,77%
18,24%
100,00%

2.385,53
36,41
141,81
734,48
3.298,23

72,33%
1,10%
4,30%
22,27%
100,00%

2018

Acum. Até
Set/19

Out/19

Nov/19

2019

Renda Fixa

9,89%

7,11%

0,57%

0,62%

8,39%

Empréstimo

16,77%

11,21%

1,17%

1,16%

13,83%

Imobiliário

6,43%

11,91%

2,32%

3,04%

17,98%

8,09%

6,07%

0,41%

0,91%

7,47%

18,18%

18,66%

2,24%

1,03%

22,57%

15,03%

19,18%

2,36%

0,95%

23,15%

SEGMENTOS

Índice de Ref.
Renda Variável
Índice de Ref.

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.

EVOLUÇÃO DAS COTAS POR PERFIL DE
INVESTIMENTO (R$)
29,60
28,80
28,00
27,20
26,40
25,60
24,80
24,00

22,27%

23,20

22,40

4,30%
1,10%

Perfil Conservador

72,33%

Total de Investimentos Consolidados R$ 3.298,23 milhões
Renda Fixa

Empréstimo

Imobiliário

Renda Variável

Perfil de
Investimento

Perfil Arrojado

Perfil Convencional

2018

Acum. Até
Set/19

Out/19

Nov/19

2019

Conservador

10,06%

7,39%

0,65%

0,73%

8,88%

Convencional

11,41%

10,20%

1,18%

0,85%

12,44%

Arrojado

13,06%

12,07%

1,42%

0,90%

14,69%
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CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA 2019

Até o dia 18 de dezembro, ainda dá tempo para
fazer uma contribuição extraordinária avulsa ao
Plano Embraer Prev, que proporciona um
investimento excelente para aumentar o
patrimônio de aposentadoria e obter o benefício
fiscal do imposto de renda de 2019. Apenas
relembrando, a contribuição extraordinária ao
Embraer Prev tem taxa zero de carregamento e
permite que seu valor seja deduzido da base de
cálculo da renda tributável do IR, até o limite de
12%. A renda tributável é aquela que, em geral, é
composta por salário bruto mensal (exceto 13º
salário) mais remuneração variável, como a PLR,
por exemplo, ou bônus gerencial. Assim, a
legislação brasileira permite que contribuição a
plano de previdência privada seja deduzida em até
12% dessa renda tributável. O resultado será a
diminuição do IR a pagar ou a sua restituição, por
meio da Declaração de Ajuste Anual.

SIMULADOR DE BENEFÍCIO FISCAL
A EMBRAER PREV disponibiliza um simulador no
portal www.embraerprev.com.br, menu “Minha
Conta”, opção “Simuladores” e depois “Simulador
de Benefício Fiscal”, que traz a evolução salarial
mensal e de contribuições, que permite que o
Participante descubra qual o seu percentual de
utilização do benefício fiscal do IR, de zero a 12%.
Este cálculo pode fazer a diferença na Declaração
de Ajuste Anual do IRPF 2020, competência 2019.
Saiba mais, procure a EMBRAER PREV!
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 o seu Plano na sua mão.

CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA 2020
Você pode começar 2020 acelerando a formação
de seu patrimônio de aposentadoria, por meio do
planejamento de contribuições mensais
descontadas em folha de pagamento. A grande
vantagem dessa estratégia é que você não precisa
aguardar a declaração de ajuste anual para
receber o seu benefício fiscal, o qual já é obtido na
sua própria folha de pagamento mensal. Para você
programar, ainda este ano, sua contribuição
mensal via folha, a partir de janeiro, é só você
preencher e assinar o formulário de contribuição
extraordinária com desconto mensal em folha,
disponível em nosso portal, e enviar para a
EMBRAER PREV.
RENTABILIDADE DOS PERFIS
Os perfis de investimento da EMBRAER PREV
novamente apresentaram rentabilidades bastante
interessantes em novembro. No acumulado de
2019, o perfil Conservador obteve ganhos líquidos
de 8,88% (159,6% do CDI); o Convencional rendeu
12,44% (223,6% do CDI); e o Arrojado acumulou
14,69% (264,0% do CDI).

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

