NÚMERO 115 | FEVEREIRO DE 2022

RENTABILIDADE POR SEGMENTO DE APLICAÇÃO
SEGMENTOS

No EMBRAER PREV E VOCÊ de fevereiro, destacamos o
valor expressivo de contribuições extraordinárias e
portabilidades recebidas pelo Plano Embraer Prev em
2021, que são voluntárias e não têm a contrapartida da
empresa, chegando próximo a 25 milhões,
particularmente em um ano bastante difícil para os
investidores.

Renda Fixa

Renda Fixa

31/12/2021

Subtotal Renda Fixa

0,14%

Empréstimo

14,70%

1,13%

1,13%

Imobiliário

-2,07%

-1,04%

-1,04%

31/01/2022
Saldo em
R$ Milhões

% Total

1,04%

1,04%

7,60%

7,60%

-11,93%

6,98%

6,98%

7,83%

-9,83%

-9,83%

16,78%

-9,08%

-9,08%

2.050,76

53,54%

2.072,65

53,18%

834,63

21,79%

841,78

21,60%

2.885,39

75,33%

2.914,42

RENTABILIDADE POR PERFIL DE INVESTIMENTO
Perfil de
Investimento

2021

Jan/22

2022

12 Meses

Conservador

15,84%

1,18%

1,18%

15,85%

74,77%

Convencional

2,16%

1,88%

1,88%

4,29%

Arrojado

-2,23%

2,85%

2,85%

1,30%

Renda Variável

690,93

18,04%

743,47

19,07%

Imobiliário

Imobiliário

91,34

2,38%

90,41

2,32%

Inv. no Exterior

Inv. no Exterior

130,51

3,41%

117,56

3,02%

Empréstimos

Empréstimos

32,08

0,84%

31,79

0,82%

3.830,24

100,00%

3.897,65

100,00%

EVOLUÇÃO DAS COTAS (R$) – ÚLTIMOS 12 MESES
38,00

37,218095

36,00

0,82%

34,00

19,07%

32,00
53,18%

21,60%

32,052878

32,125124
30,733339

30,00
28,00

30,080021

30,472192

26,00

Total de Investimentos Consolidados R$ 3.897,65 milhões
Renda Fixa
Imobiliário

15,10%
-13,74%

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

% Total

3,02%
2,32%

1,19%

0,14%

Índice de Ref.

Renda Variável

Total de Investimentos

1,19%

-2,71%

Índice de Ref.

Saldo em
R$ Milhões

Multimercado

16,04%

Inv. no Exterior

Saldo dos Investimentos Consolidados
Segmentos Classificação
CVM

2022

Multimercado

Índice de Ref.

Vale a pena conferir!

Segmentos Resolução CMN
4.661

JAN/22

Renda Fixa

Renda Variável

Aproveitamos, ainda, para comentar sobre as
rentabilidades de nossos perfis de investimento e o
cenário atual.

2021

Renda Fixa - Multimercado
Inv. no Exterior

Renda Variável
Empréstimo

24,00

Perfil Conservador

Perfil Arrojado

Perfil Convencional
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CONTRIBUIÇÕES EXTRAS EM 2021
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 ao Plano Embraer Prev.
Em 2021, o volume dessas contribuições atingiu
R$ 22,6 milhões, valor expressivo se avaliarmos que
tratam-se de contribuições voluntárias, por meio de
depósito bancário ou de desconto em folha, e sem a
contrapartida da Empresa. Somadas às
portabilidades recebidas de outras entidades de
previdência, bancos e seguradoras, a entrada de
recursos no Plano, não vinculadas às contribuições
normais mensais, chegou próxima a R$ 25 milhões.
Esse resultado demonstra a atitude previdenciária de
nossos Participantes e Assistidos e evidencia a
confiança na gestão da EMBRAER PREV, mesmo em
cenários difíceis como o de 2021.
RENTABILIDADES DOS PERFIS
Embora janeiro tenha sido mais desafiador para o
cenário internacional, o mês foi positivo para os
ativos no Brasil. Alguns fatores explicam a alta do
mercado local: (1) valores de mercado das empresas
no Brasil bastante descontados em comparação com
os seus valores potenciais, tanto para os nossos
padrões históricos, como em relação aos demais
países; (2) decisão de investimento mais técnica,
após o movimento de resgate de fundos de ações e
venda de papéis pelas pessoas físicas, em busca de
retornos mais elevados na renda fixa, no segundo
semestre do ano passado; (3) fluxo de recursos
significativo do investidor estrangeiro, diante das
oportunidades que surgiram no âmbito dos fatores
já citados; (4) ambiente global que favorece ações de
“valor”, ou seja, de empresas tradicionais e
consolidadas em seus segmentos, e “cíclicas”, de
empresas com oferta e demanda sazonais, que são a
característica determinante da bolsa do Brasil. Os
perfis da EMBRAER PREV, especialmente os que
contém renda variável em suas carteiras, refletiram
esse ambiente: Convencional e Arrojado, favorecidos
pela recuperação da bolsa, renderam 1,88% e 2,85%,
enquanto o perfil Conservador manteve os bons
resultados, fechando o mês com 1,18%.

VOCÊ SABIA?
PORTABILIDADE
A Portabilidade é um instituto que permite que
nossos Participantes possam transferir seus
recursos de outros planos previdenciários para o
Embraer Prev. Na transferência dos recursos não
há incidência de IR e você pode contar com as
vantagens que a gestão dedicada da EMBRAER
PREV pode lhe oferecer. Fale com a gente!
CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA 2022
COM DESCONTO MENSAL EM FOLHA
Você já pode cadastrar sua contribuição
extraordinária para 2022 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.

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.

