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RENTABILIDADE POR SEGMENTO DE APLICAÇÃO
Nesta edição do EMBRAER PREV E VOCÊ,
aproveitamos para relembrar as principais vantagens
de se participar do Plano Embraer Prev. Alinhado às
melhores práticas de mercado, muitas vezes o
Embraer Prev é utilizado como referência para outras
entidades de previdência complementar.
Destacamos também a disponibilização em nosso
Portal, de dicas relacionadas ao Plano Embraer Prev
para a elaboração da Declaração de Ajuste Anual do
Imposto de Renda de Pessoa Física de 2022.
Apresentamos, ainda, o cenário e os fatos relevantes
que influenciaram o resultado dos perfis de
investimento da EMBRAER PREV no mês de fevereiro.
Boa leitura!

Saldo dos Investimentos Consolidados
Segmentos Resolução CMN
4.661

Segmentos Classificação
CVM

31/12/2021

25/02/2022

Saldo em
Saldo em
% Total
R$ Milhões
R$ Milhões

Renda Fixa
2.050,76
Multimercado
834,63
Subtotal Renda Fixa
2.885,39
Renda Variável
Renda Variável 690,93
Imobiliário
Imobiliário
91,34
Inv. no Exterior
Inv. no Exterior 130,51
Empréstimos
Empréstimos
32,08
Total de Investimentos
3.830,24
Renda Fixa

2,83%
2,30%

53,54%
21,79%
75,33%
18,04%
2,38%
3,41%
0,84%
100,00%

2.093,56
852,91
2.946,47
749,74
90,46
111,38
31,30
3.929,36

% Total
53,28%
21,71%
74,99%
19,08%
2,30%
2,83%
0,80%
100,00%

0,80%

SEGMENTOS

2021

JAN/22

FEV/22

2022

Renda Fixa

16,04%

1,19%

1,17%

2,37%

Multimercado

-2,71%
14,70%

0,14%
1,13%

0,74%
1,14%

0,88%
2,28%

Empréstimo
Imobiliário

-2,07%

-1,04%

0,05%

-0,99%

15,10%

1,04%

1,34%

2,39%

-13,74%

7,60%

0,84%

8,51%

-11,93%

6,98%

0,89%

7,94%

7,83%

-9,83%

-5,26%

-14,57%

16,78%

-9,08%

-6,43%

-14,92%

Índice de Ref.
Renda Variável
Índice de Ref.
Inv. no Exterior
Índice de Ref.

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.

RENTABILIDADE POR PERFIL DE INVESTIMENTO
Perfil de
Investimento

2021

Jan/22

Fev/22

2022

12 Meses

Conservador

15,84%

1,18%

1,16%

2,36%

16,42%

Convencional

2,16%

1,88%

0,53%

2,42%

5,71%

Arrojado

-2,23%

2,85%

0,48%

3,35%

3,32%

EVOLUÇÃO DAS COTAS (R$) – ÚLTIMOS 12 MESES
37,649712

38,00
36,00

19,08%

34,00
53,28%

32,00
30,00
28,00

21,71%

32,338275

32,222719

30,481888
30,619031

29,636495

26,00
Total de Investimentos Consolidados R$ 3.929,36 milhões
Renda Fixa

Renda Fixa - Multimercado

Renda Variável

Imobiliário

Inv. no Exterior

Empréstimo

24,00

Perfil Conservador

Perfil Arrojado

Perfil Convencional
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PLANO EMBRAER PREV: ALINHADO ÀS
MELHORES PRÁTICAS DE MERCADO
Vamos relembrar algumas características de destaque
de nosso Plano de Benefício de Aposentadoria, que são
vantagens exclusivas: - a Patrocinadora (Embraer ou
suas empresas controladas) deposita o mesmo valor de
contribuição mensal escolhido pelo Participante, ou
seja, você escolhe a contribuição mensal e a empresa
acompanha o valor; - não há taxa de carregamento
sobre as contribuições mensais ou extraordinárias;
- as contribuições realizadas para Plano Embraer Prev
poderão ser deduzidas na base de cálculo de seu
Imposto de Renda até o limite de 12% da sua renda
anual bruta; - o sistema de previdência complementar
do Brasil é um dos mais modernos do mundo, exigindo
uma governança muito rígida e gestão segura. Faça sua
inscrição no Embraer Prev e invista no seu futuro!
IMPOSTO DE RENDA 2022
Para auxiliar nossos Participantes e Assistidos na
Declaração do IRPF 2022, disponibilizamos em nosso
portal, no menu “Novidades”, dicas sobre como lançar
as contribuições ao Plano para dedução na base de
cálculo do IR, sobre como obter a declaração de
contribuições extras e de autopatrocínio, o informe de
rendimentos da EMBRAER PREV e o da Patrocinadora,
entre outras. Caso você tenha dúvidas sobre como
declarar suas contribuições ao Plano Embraer Prev,
poderá utilizar a Assistente Virtual no Portal ou no APP.
RENTABILIDADES DOS PERFIS
Os ativos no Brasil novamente descolaram do cenário
internacional e apresentaram bons resultados em
fevereiro, com destaque para a bolsa de valores e o
câmbio. As principais economias globais, que já sofriam
com o aumento da inflação, tiveram que lidar com os
efeitos e preocupações de um confronto entre Rússia e
Ucrânia, já que a região é grande fornecedora mundial
de commodities como petróleo, gás, metais e produtos
agrícolas. Embora a inflação continue com tendência
de alta no Brasil, o fluxo de dólares para a bolsa
brasileira continuou forte, superando R$ 30 bilhões no
mês. Com isso, o Real valorizou-se frente ao dólar e a
B3 continuou sua recuperação, o que se refletiu em
nossos perfis de investimento: o Conservador obteve
1,16%; o Convencional 0,53%; e o Arrojado 0,48%.

VOCÊ SABIA?
ASSISTENTE VIRTUAL EMBRAER PREV
A Assistente Virtual EMBRAER PREV é uma solução
desenvolvida para auxiliar nossos Participantes e
Assistidos a obterem informações sobre o Plano
Embraer Prev e nossos serviços, mais rapidamente,
por meio de conversação em tempo real.
Você também pode utilizar a Assistente Virtual
para tirar suas dúvidas sobre a declaração do
IRPF 2022 ou simplesmente recuperar sua senha de
acesso ao portal.
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 a
evolução do seu Plano na sua mão.

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.

