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RESULTADOS E CONFIANÇA ACELERAM
CRESCIMENTO DO PLANO EMBRAER PREV
resultados de longo prazo, o Embraer Prev tem apresentado
Novembro é mês de escolhas e para auxiliar nesse processo
ainda ganhos interessantes em 2018, não somente pela pera EMBRAER PREV promoveu a 11ª edição do Encontro dos
Assistidos e Encontro dos Participantes, com palestras inforformance da carteira de renda fixa, mas também pela recumativas e educativas que, em conjunto com as ferramentas
peração da carteira de renda variável, que tem se valorizado,
de suporte disponíveis no portal da EMBRAER PREV, facilisobretudo pela expectativa de realização de reformas pelo
tam a tomada de decisão sobre Perfis
novo governo. No acumulado de 2018 até
de Investimento, Percentual de Conoutubro, o perfil Conservador obteve gaO crescimento do
tribuição, Contribuição Extraordinária e
nhos líquidos de 9,02% (167,7% do CDI);
patrimônio e do quadro
Forma de Recebimento do Benefício.
o Convencional rendeu 9,99% (185,7%
do CDI); e o Arrojado acumulou 11,35%
de Participantes
Na palestra sobre os resultados do
(211,1% do CDI).
Plano Embraer Prev, observamos que
e Assistidos é um
o patrimônio previdenciário continua
Outro ponto importante dessa apresentaimportante indicativo
crescendo e atingiu R$ 2,8 bilhões em
ção foi o modelo de governança dos invesde confiança no Plano
outubro. Ao mesmo tempo, podemos
timentos da EMBRAER PREV, baseado na
verificar o aumento da participação no
legislação brasileira que rege o assunto,
Embraer Prev.
Plano, por meio de novas adesões e
nos documentos institucionais aprovada permanência de Participantes que
dos pela Entidade e no próprio processo
se desvincularam das Patrocinadoras, mas que se mantêm
de gestão dos investimentos. O funcionamento de toda essa
no Plano como contribuintes mensais (Autopatrocinados) ou
estrutura permite que a tomada de decisões, assim como o
mesmo sem realizar essas contribuições (BPDs), represencontrole e o acompanhamento do trabalho de gestão sejam
tando uma importante manifestação da confiança no Plano
realizados sempre de acordo com os enquadramentos legais,
Embraer Prev e na sua gestão.
que têm como principal objetivo a proteção do patrimônio do
Plano de Previdência e dos seus Participantes e Assistidos.
As rentabilidades históricas demonstram que, desde o seu
A legislação que rege a atuação da EMBRAER PREV tem se
início, o Plano Embraer Prev tem conseguido passar por difemodernizado, como por exemplo no caso da publicação da
rentes fases da economia brasileira, acumulando resultados
Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 4.661, de 25 de
bastante satisfatórios, em média, superiores a INPC + 6% ao
maio de 2018, que estabelece as diretrizes, segmentos e limiano, mesmo com baixa exposição ao risco, o que é uma estrates de aplicação para os recursos dos planos de previdência
tégia adequada para um plano de previdência complementar,
por elas administrados. Os documentos institucionais, como
que tem como objetivo principal a preservação do patrimônio
o Estatuto Social, que estabelece as atribuições e obrigações
de todos os seus Participantes e Assistidos. Não obstante os

do Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal e Diretoria Executiva, assim como a Política de Investimento, que anualmente
define as estratégias de investimento, são importantes instrumentos para que a tomada de decisões sobre o patrimônio
previdenciário seja a mais correta, transparente e segura.
A EMBRAER PREV opera por meio de fundos de investimento
com gestão exclusiva, para garanTir que as estratégias definidas na Política de Investimento sejam seguidas rigorosamente, independentemente das movimentações do mercado
financeiro e de capitais. Para controlar o trabalho de gestão
desses fundos, a EMBRAER PREV contrata um administrador
independente, cujas atribuições e reponsabilidades também
estão previstas na legislação brasileira, visando assegurar
que os investimentos estejam sempre enquadrados nos limites legais e da Política de Investimento. Não menos importante é o trabalho das auditorias,
O modelo de que atuam sob a liderança do
governança nos Conselho Fiscal e/ou do Administrador, mas de maneira indeinvestimentos da pendente, no acompanhamento
EMBRAER PREV periódico dos controles internos
visa trazer proteção e dos processos da gestão dos
e transparência na investimentos. Semestralmente são emitidos relatórios de
gestão do patrimônio auditoria de gestão dos fundos
do Plano. exclusivos e de controles internos e anualmente a EMBRAER
PREV realiza a auditoria completa de suas contas, visando
à transparência da gestão por meio de um modelo robusto
de controle e de acompanhamento. O Relatório dos Auditores
Independentes é publicado anualmente pela EMBRAER PREV
e todas as edições estão disponíveis no portal www.embraerprev.com.br, em “Documentos Institucionais”, com o objetivo
de trazer transparência e credibilidade ao processo.

Economia:
expectativa é otimista
Teco Medina, consultor financeiro e apresentador na rádio
CBN, foi o palestrante convidado para analisar o cenário econômico no Brasil pós-eleições, desenhado a partir de uma
ampla retrospectiva histórica, quando a hiperinflação atingiu
a casa dos três dígitos. “Em 1994, o quadro começou a mudar,
com o país trilhando uma estrada rumo ao desenvolvimento”. As conquistas incluem o controle da inflação, abertura da
economia, privatização, regime de meta para a inflação e implantação da lei de responsabilidade fiscal. Em 2002, o Brasil
passa a fazer superávit primário e a dívida pública despenca.
Em 2008, o Brasil atinge grau de investimento, com crescimento de 4,5% e inflação de 5,5% ao ano. Os juros caem.
Acontece uma explosão do consumo e surge o mercado de
crédito. “O Brasil resiste à crise mundial e, em 2010, cresce
7,5%”. Esses foram os principais indicadores de que as escolhas econômicas estavam ajustadas.
Em 2011, entretanto, a mudança de estratégia desviou o
rumo da economia. “A ideia era pegar um atalho, mas erramos o caminho”. A inflação cresce e fica imprevisível. Tarifas
são congeladas – gasolina, transporte público, energia elétrica. O governo passa a subsidiar a competitividade das em-

“A EMBRAER PREV
deve se orgulhar de
ter fundos rendendo
muito acima do CDI.
Não sei se vocês
dão valor, mas isso é
uma conquista muito
difícil.”
Teco Medina

presas. Em 2015, a inflação chega a 12%. As contas públicas
saem de um superávit de R$ 89 bilhões em 2013, para um
déficit de R$ 140 bilhões, previstos para 2018. A dívida pública
vai de R$ 51 bilhões em 2011 para R$ 78 bilhões em 2018. O
PIB fica negativo em 2015 e 2016. A reação só começa em
2017, quando o PIB fecha em alta de 1%. “O Brasil enfrentou
a maior recessão de sua história”.
Os dois grandes desafios para o próximo governo são: 1) retomar a agenda de reformas – Estado, Previdência, Trabalho,
Fiscal e Política – para um Estado mais organizado, eficiente,
dinâmico, lógico; 2) investir em educação e infraestrutura –
para que a mão de obra seja mais qualificada, e o país ganhe
produtividade. A sinalização, por enquanto, é boa. O presidente eleito está respaldado pelo voto, com um discurso
contra a corrupção, e deve montar uma equipe com credibilidade até 1º de janeiro de 2019. Isso já está provocando uma
onda de otimismo e confiança necessária para o crescimento.
Nos próximos anos, a economia no mundo também poderá
favorecer o Brasil. Nos Estados Unidos, o desemprego é o
menor da história e o crescimento é de 3% ao ano. A China
cresce a 6,5% ao ano e está cortando impostos para crescer
mais. A China é o maior importador de commodities produzidas no Brasil. A Europa se recuperou da crise e voltou a crescer. O ponto de atenção é a Itália, que enfrenta um momento
difícil na questão fiscal.
O Brasil deverá crescer 1,3% em 2019 e 2,5% em 2020. Esses
números podem ser melhores, especialmente se a Reforma
da Previdência for aprovada logo, e se houver empenho do
Governo para promover a autonomia do Banco Central e ajustes fiscais. A grande discussão, entretanto, é o crescimento
sustentável de longo prazo, além de 2020 e além de 2,5%
ao ano. Os juros talvez subam até 8,5% em 2020, mas não
devem ultrapassar a barreira dos dois dígitos. “Se o Brasil
der certo, a gente vai viver uma mudança muito grande nas
taxas de juros. Porque, de 1500 a 2015, a Renda Fixa no Brasil
rendeu demais! Para dar certo, o país precisa ter uma taxa de
juros mais baixa. Para ter retorno, você precisa correr risco.
Isso é assim no mundo inteiro, menos no Brasil. Aqui, durante
517 anos, o retorno sempre esteve aonde não tem risco. Em
2017, essa situação se inverteu. Uma NTNB não está mais a
8%. Ela está a 5,1%. Se o país der certo, ela vai caminhar para
3%. Para quem quer segurança, a EMBRAER PREV é o lugar
certo e vocês poderão ter ótimos retornos porque o Brasil
sempre vai pagar uma taxa de juros atrativa”.

ENCONTROS
EMBRAER PREV,
EU FUI!

Entusiasmo em
qualquer idade
O Encontro dos Assistidos contou com uma palestra motivacional, apresentada pelo Professor Gretz, historiador e um
dos conferencistas mais requisitados do Brasil. Vigoroso e

“Sozinhos,
vamos
mais rápido.
Juntos, vamos
mais longe.”
Professor Gretz

cheio de disposição, Gretz envolveu a plateia com uma apresentação dinâmica, promovendo a adoção de bons hábitos
alimentares e físicos para a proteção da saúde. Alertou sobre
a importância dos exames preventivos, especialmente para
quem ultrapassa a barreira dos 40 anos. “A gente faz isso
para ficar bem e dar mais alegria para as pessoas que a gente
ama. É assim que a gente é mais feliz”.
As recomendações de Gretz priorizam atitudes que desenvolvem a saúde comportamental e emocional. Então, aprender
a ouvir, combater a desorganização, valorizar o que se tem,
ajudar os necessitados – inclusive parentes, fazer trabalho
voluntário, viajar com familiares e amigos e administrar bem
o tempo são práticas fundamentais para uma vida plena.
“O aumento nas mortes precoces é provocado por depressão, estresse e ansiedade.” Para Gretz, todas as formas de
combate a esses males dependem de perseverança e muita
fé. Entre elas estão o cultivo do bom humor e do perdão, o
desapego de ressentimentos, a prioridade do presente e o enfrentamento do futuro com coragem e ética. Os motivadores
que mobilizam as pessoas são o desafio, o elogio e o reconhecimento. Por isso, aprenda a ouvir o outro, comunique-se com
simpatia e clareza, transmita otimismo sempre.
Gretz encerrou a palestra revelando sua fórmula de sucesso
pessoal e profissional: “Nossa conversa aqui é sobre trabalho
e união da família. Então lance o seu coração naquilo que você
quer, porque o mundo não é do talentoso nem do inteligente.
É de quem tem garra, raça, meta, de quem é resiliente e determinado. O mundo é de quem tem entusiasmo para vencer”.
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