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RENTABILIDADE POR SEGMENTO DE APLICAÇÃO
SEGMENTOS

No EMBRAER PREV E VOCÊ de julho, aproveitamos para
reforçar nosso programa EMBRAER PREV + PERTO DE
VOCÊ, que é uma iniciativa de relacionamento com
nossos Participantes, visando esclarecer e informar
sobre as maneiras mais eficazes de se utilizar os
benefícios do Plano Embraer Prev. Esse programa é
especialmente importante para aqueles Participantes
que encontram-se próximos da elegibilidade ao
Benefício de Aposentadoria e poderão melhor planejar
o seu futuro no Plano, com a orientação de nossa
equipe.
Apresentamos, ainda, o resultado da rentabilidade de
nossos perfis de investimento e o cenário econômico
atual.
Confira!

Saldo dos Investimentos Consolidados
Segmentos Resolução CMN
4.661

Segmentos Classificação
CVM

Renda Fixa
Multimercado
Subtotal Renda Fixa
Renda Variável
Renda Variável
Imobiliário
Imobiliário
Inv. no Exterior
Inv. no Exterior
Empréstimos
Empréstimos
Total de Investimentos
Renda Fixa

11,85%

31/12/2021

30/06/2022

Saldo em
R$
% Total
Milhões
2.050,76 53,54%
834,63
21,79%
2.885,39 75,33%
690,93
18,04%
91,34
2,38%
130,51
3,41%
32,08
0,84%
3.830,25 100,00%

Saldo em
R$
% Total
Milhões
2.407,84 60,13%
912,80
22,79%
3.320,64 82,92%
474,68
11,85%
90,81
2,27%
88,20
2,20%
30,13
0,75%
4.004,46 100,00%

2,20% 0,75%
2,27%

2021

1º Trim/22 ABR/22

MAI/22

JUN/22

2022
8,62%

Renda Fixa

16,04%

4,16%

1,76%

1,50%

0,95%

Multimercado

-2,71%

3,09%

1,10%

0,96%

0,27%

5,51%

Empréstimo

14,70%

3,47%

1,22%

1,19%

0,76%

6,78%
-0,60%

Imobiliário
Índice de Ref.
Renda Variável
Índice de Ref.

-2,07%

0,68%

0,20%

-0,27%

-1,20%

15,10%

4,54%

1,38%

0,84%

1,01%

7,94%

-13,74%

14,13%

-9,20%

2,18%

-10,77%

-5,53%

-11,93%

14,48%

-10,10%

3,22%

-11,50%

-5,99%

7,83%

-19,18%

-2,39%

-4,79%

1,93%

-23,45%

16,78%

-19,48%

-4,80%

-3,79%

1,17%

-25,38%

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 Net 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

1º Trim/22 ABR/22 MAI/22 JUN/22

ACUM.
2022

12
Meses

Conservador

15,84%

4,13%

1,73%

1,47%

0,96%

8,52%

18,06%

Convencional

2,16%

5,11%

-1,94%

1,01%

-2,33%

1,68%

-0,75%

Arrojado

-2,23%

6,57%

-3,48%

1,08%

-4,12%

-0,31%

-7,06%

EVOLUÇÃO DAS COTAS (R$) – ÚLTIMOS 12 MESES
39,915333

40,00
38,00
36,00
34,00
32,00

22,79%

60,13%

30,00

33,808754
31,989385

32,229886
31,776964

29,534295

28,00
26,00
Total de Investimentos Consolidados R$ 4.004,46 milhões
Renda Fixa
Imobiliário

Renda Fixa - Multimercado
Inv. no Exterior

Renda Variável
Empréstimo

24,00

Perfil Arrojado

Perfil Convencional

Perfil Conservador
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EMBRAER PREV + PERTO DE VOCÊ
Nos últimos anos, o regulamento do Plano Embraer
Prev modernizou-se e tornou-se mais flexível para
atender as necessidades de Participantes e
Assistidos. Pensando nisso, a EMBRAER PREV
desenvolveu o Programa EMBRAER PREV + PERTO
DE VOCÊ, uma iniciativa que visa informar sobre as
diversas formas de se utilizar o benefício do Plano
Embraer Prev, orientando para a escolha das
melhores alternativas para o futuro. Nesse contexto,
por meio de atendimento personalizado virtual,
nossos Participantes podem tirar suas dúvidas mais
específicas, avaliar suas situações no Plano, fazer
simulações e conhecer oportunidades para tornar
mais eficiente a utilização de seus benefícios. Esse
programa é particularmente interessante para os
Participantes que estão próximos da elegibilidade ao
Benefício de Aposentadoria e poderão melhor
planejar o seu futuro no Plano, com a orientação de
nossa equipe. Se você se interessou e deseja realizar
um atendimento personalizado, envie e-mail para
atendimento@embraerprev.com.br.
RESULTADOS DOS INVESTIMENTOS 2022
Em junho, a principal preocupação continuou sendo
a inflação, após a divulgação de dados acima do
esperado nos EUA e na Europa. Com isso, a
sinalização de aumentos mais intensos nas taxas de
juros e a perspectiva de recessão econômica fizeram
com que a maioria das bolsas internacionais fechasse
com resultados negativos. No Brasil, a inflação não
deu trégua e houve uma nova elevação da taxa de
juros pelo Banco Central. O Ibovespa recuou 11,5%
em sua maior queda desde o início da pandemia,
seguindo o mercado internacional, mas também pela
desvalorização do preço das matérias primas,
principais produtos de exportação nacional, e pela
situação fiscal brasileira, impactada por novos gastos
acima do teto, que visam à redução do ICMS para
combustível, energia elétrica e telecomunicações.
Neste cenário difícil, os perfis de investimento que
têm ações em sua carteira fecharam o mês com
desvalorizações importantes de 2,33% para o
Convencional e de 4,12% para o Arrojado, enquanto
o perfil Conservador valorizou 0,96%.

CADASTRO DE INFORMAÇÕES FISCAIS
A EMBRAER PREV apresenta à Receita Federal do
Brasil, a cada seis meses, informações relativas à
situação fiscal, movimentações financeiras e saldos
de Participantes e Assistidos, assim como realiza a
identificação daqueles que sejam cidadãos
americanos ou que residam nos EUA. Para isso, é
importante que você não deixe de atualizar o seu
cadastro e sua situação fiscal, no menu Minha
Conta, Informações Fiscais, em nosso portal.
VÍDEOS E CONTEÚDO DO 18º ENCONTRO
DISPONÍVEIS NO PORTAL
Os vídeos e o conteúdo das apresentações do 18ª
Encontro Virtual estão disponíveis em nosso portal,
na página do Programa de Educação Previdenciária,
no menu Eventos. Confira!

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.

