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No EMBRAER PREV E VOCÊ de janeiro destacamos 
o resultado de rentabilidade de nossos perfis de 
investimento e trazemos nossas expectativas e 
visão para 2020.

Outro ponto importante foi a expressiva entrada 
de recursos no Plano Embraer Prev em 2019, que 
superou R$ 20 milhões, composta por mais de 
7.000 contribuições extraordinárias, que são 
voluntárias e sem a contrapartida da 
Patrocinadora, e pelo recebimento de 
portabilidades de outros planos de previdência, 
que traduzem a confiança no Embraer Prev e o 
desempenho de nossa carteira de investimento.

Confira!

RENTABILIDADE POR SEGMENTO

DE APLICAÇÃO

EVOLUÇÃO DAS COTAS POR PERFIL DE 

INVESTIMENTO (R$)

Saldo dos Investimentos Consolidados

31/12/2018 31/12/2019

Segmentos
Saldo em           

R$ Milhões
% Total

Saldo em           
R$ Milhões

% Total

Renda Fixa 2.284,18 78,81% 2.457,96 72,36%

Empréstimo 34,27 1,18% 36,27 1,07%

Imobiliário 51,34 1,77% 153,94 4,53%

Renda Variável 528,61 18,24% 748,62 22,04%

Total de Investimentos 2.898,40 100,00% 3.396,79 100,00%

SEGMENTOS 2018
Acum. Até 

Set/19
Out/19 Nov/19 Dez/19 2019

Renda Fixa 9,89% 7,11% 0,57% 0,62% 1,29% 9,79%

Empréstimo 16,77% 11,21% 1,17% 1,16% 1,17% 15,16%

Imobiliário 6,43% 11,91% 2,32% 3,04% 10,49% 30,36%

Índice de Ref. 8,09% 6,07% 0,41% 0,91% 1,63% 9,71%

Renda Variável 18,18% 18,66% 2,24% 1,03% 6,28% 30,27%

Índice de Ref. 15,03% 19,18% 2,36% 0,95% 6,85% 31,58%

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
Acum. Até  

Set/19
Out/19 Nov/19 Dez/19 2019

Conservador 10,06% 7,39% 0,65% 0,73% 1,72% 10,76%

Convencional 11,41% 10,20% 1,18% 0,85% 3,18% 16,02%

Arrojado 13,06% 12,07% 1,42% 0,90% 3,91% 19,18%

72,36%

1,07%

4,53%

22,04%

Total de Investimentos Consolidados R$ 3.396,79 milhões       
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RESULTADOS DOS INVESTIMENTOS 2019
Em 2019, a EMBRAER PREV manteve sua estratégia 
de proteção do patrimônio do Plano, por meio de 
alocação de ativos de menor risco em renda fixa, 
aproveitando oportunidades de diversificação de 
sua carteira de investimentos, com a criação de 
novos fundos multimercado e imobiliário, que 
contribuíram para o resultado de todos os perfis de 
investimento. Ao mesmo tempo, o segmento de 
renda variável confirmou as expectativas de bom 
desempenho, o que agregou valor interessante aos 
perfis convencional e arrojado. Todos os perfis 
superaram a meta de rentabilidade do Plano, de 
INPC + 4,5%, fechando o ano com os seguintes 
resultados: o Conservador obteve ganho de 10,76% 
(180,5% do CDI), enquanto que o Convencional 
rendeu 16,02% (268,7% do CDI) e o Arrojado 
19,18% (321,8% do CDI). 
As previsões dos especialistas para 2020 são de um 
cenário global estável de crescimento ao redor de 
3,0%. No Brasil, a expectativa é que o PIB supere 
2,0%, que a inflação mantenha-se controlada 
próxima de 3,5% e a taxa Selic tenha novos cortes 
para fechar o ano entre 4,00% e 4,25%. Com isso, 
tudo indica que esse poderá ser também um bom 
ano para os investimentos, em particular para a 
renda variável, uma vez que espera-se que as 
empresas continuem crescendo seus lucros. 

CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS E 

PORTABILIDADES RECEBIDAS EM 2019
Desde o lançamento do programa de educação 
previdenciária da EMBRAER PREV, temos orientado 
nossos Participantes e Assistidos sobre as 
oportunidades de se fazer contribuições 
extraordinárias, assim como sobre as vantagens da 
portabilidade para o Plano Embraer Prev. 
Em 2019, foram realizadas 7.700 contribuições 
extraordinárias e portabilidades, e o total de 
recursos recebidos atingiu R$ 20,2 milhões, valor 
expressivo se ponderarmos que tratam-se de 
contribuições voluntárias, sem a contrapartida da 
Patrocinadora. Esse resultado demonstra a atitude 
previdenciária de nossos Participantes e Assistidos, 
evidencia a confiança na gestão da EMBRAER PREV 
e reflete o bom desempenho dos investimentos.

VOCÊ SABIA?

CALENDÁRIOS EMBRAER PREV
Já estão disponíveis em nosso portal os calendários 
operacionais de 2020. Inscrição de Participante, 
autopatrocínio e aposentadoria são alguns deles. 
Os calendários permitem que possamos melhor nos 
planejar para nossos compromissos e aproveitar 
oportunidades que o Plano nos oferece.

CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA 2020 

COM DESCONTO MENSAL EM FOLHA
Você já pode cadastrar sua contribuição 
extraordinária para 2020 com desconto mensal em 
folha de pagamento. A vantagem é que o benefício 
fiscal do Imposto de Renda já é obtido na própria 
folha. Procure a EMBRAER PREV e faça sua 
programação. É simples e você pode rever essa 
escolha a cada mês.
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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.


