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Neste EMBRAER PREV E VOCÊ, o destaque fica
por conta da divulgação de um retrospecto dos 
encontros virtuais de participantes e assistidos
que realizamos em maio, que tiveram boa 
participação e pesquisa de satisfação com bons 
resultados.

Também comunicamos a disponibilização no portal 
de Educação Previdenciária da EMBRAER PREV das 
gravações e materiais utilizados pelos palestrantes 
e pela Entidade nas quatro lives de maio.

Apresentamos, ainda, nossos comentários sobre os 
resultados dos perfis de investimento da EMBRAER 
PREV do mês de maio.

Não deixe de conferir!

Saldo dos Investimentos Consolidados

31/12/2020 31/05/2021

Segmentos
Saldo em           

R$ Milhões
% Total

Saldo em           
R$ Milhões

% Total

Renda Fixa 2.307,91 63,97% 2.161,63 57,42%

Multimercado 307,34 8,52% 529,99 14,08%

Renda Variável 886,11 24,56% 833,22 22,13%

Imobiliário 75,72 2,10% 91,31 2,43%

Inv. no Exterior - - 117,07 3,11%

Empréstimos 30,95 0,86% 31,27 0,83%

Total de Investimentos 3.608,04 100,00% 3.764,49 100,00% EVOLUÇÃO DAS COTAS (R$) – ÚLTIMOS 12 MESES

RENTABILIDADE POR SEGMENTO DE APLICAÇÃO

SEGMENTOS 2020 1º Trim/21 Abr/21 Mai/21 2021

Renda Fixa 9,85% 3,29% 0,93% 1,01% 5,31%

Multimercado 3,28% -4,26% 1,30% 0,27% -2,75%

Empréstimo 15,73% 3,91% 1,13% 1,08% 6,23%

Imobiliário -16,23% -0,18% 0,99% -1,93% -1,14%

Índice de Ref. 10,19% 3,09% 0,75% 1,33% 5,24%

Renda Variável -2,30% -2,35% 2,87% 6,07% 6,54%

Índice de Ref. 2,92% -2,00% 1,94% 6,16% 6,05%

Inv. no Exterior - 3,40% -2,79% -2,29% -1,79%

Índice de Ref. - 2,56% -0,87% -1,95% -0,32%

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

Perfil de 
Investimento

2020
1º 

Trim/21
Abr/21 Mai/21 2021

12 
Meses

Conservador 9,49% 3,27% 0,91% 1,00% 5,25% 12,51%

Convencional 5,11% 0,54% 1,40% 2,05% 4,05% 17,08%

Arrojado 1,89% -0,21% 1,70% 2,83% 4,36% 21,38%

RENTABILIDADE POR PERFIL DE INVESTIMENTO
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Total de Investimentos Consolidados R$ 3.764,49 milhões       

Renda Fixa Multimercado Renda Variável Imobiliário Inv. no Exterior Empréstimo
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ENCONTROS VIRTUAIS DOS PARTICIPANTES
E ASSISTIDOS DE MAIO
As Lives que realizamos nos dias 6, 13, 20 e 27 de maio  
tiveram uma participação bastante relevante, não 
somente pela quantidade de acessos, mas também 
pelo número e pela qualidade de perguntas aos 
palestrantes e à Entidade, possibilitando-nos alcançar 
mais Participantes e Assistidos, inclusive em outros 
estados e no exterior. A pesquisa desses eventos 
também demonstrou que estamos no caminho certo, 
com resultados bastante satisfatórios. Acreditamos que 
a participação nos encontros, que ocorrem em maio e 
novembro, juntamente com as nossas campanhas 
semestrais, é uma boa maneira de se entender o que 
acontece com o nosso Plano e planejar o futuro. 
Programe-se já para novembro!

DISPONIBILIZAÇÃO DAS APRESENTAÇÕES 
NO PORTAL DA EMBRAER PREV
As gravações das quatro sessões do 16ª Encontro de 
Participantes e Assistidos da EMBRAER PREV já estão 
disponíveis em nosso portal, na página do Programa de 
Educação Previdenciária, no menu Eventos. Também já 
podem ser consultados os materiais utilizados pelos 
palestrantes Lauro Araújo e Daniel Pereira da Silva em 
suas apresentações e pela EMBRAER PREV na 
visibilidade de seus resultados. 

RENTABILIDADES DOS PERFIS DE
INVESTIMENTO DA EMBRAER PREV
O crescimento da inflação nos EUA e no Brasil foi o 
maior destaque no mercado em maio, gerando 
expectativas de aumento de juros e de retirada de 
estímulos econômicos pelos países mais desenvolvidos. 
O dólar se desvalorizou em relação ao Real, devido à 
alta nos preços das matérias-primas, do crescimento 
das exportações e da entrada de recursos estrangeiros 
no Brasil. A perspectiva de juros mais altos impactou os 
investimentos em multimercado, enquanto que o dólar 
mais fraco afetou os investimentos no exterior, mas 
favoreceu a bolsa de valores. Nesse cenário mais 
complexo, o perfil Conservador rendeu 1,00%; o 
Convencional 2,05%; e o Arrojado obteve 2,83%. 
A valorização da bolsa demonstra um certo otimismo 
do mercado para o segundo semestre, mas a inflação 
preocupa e a instabilidade deve continuar.

VOCÊ SABIA?
ASSISTENTE VIRTUAL EMBRAER PREV
A Assistente Virtual EMBRAER PREV é uma solução 
para auxiliar nossos Participantes e Assistidos a 
obterem informações sobre o Plano Embraer Prev 
e nossos serviços, por meio de conversação em 
tempo real. Acesse a Assistente Virtual EMBRAER 
PREV em nosso portal, realize uma conversação e 
nos envie sugestões sobre quais informações você 
gostaria que ela aprendesse e desenvolvesse.

CADASTRAMENTO DE BENEFICIÁRIOS
O Regulamento do Plano Embraer Prev permite
que você indique beneficiários em caso de 
falecimento. A atualização pode ser feita a 
qualquer hora pelo portal da EMBRAER PREV, com 
CPF e senha. Não deixe de cadastrar seus 
beneficiários e aproveite para atualizar seu e-mail 
para receber nossos informativos.

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.


