
DEZ ANOS QUE POSICIONAM 
A EMBRAER PREV NO CAMINHO 

PARA O FUTURO
Em 2019, a EMBRAER PREV comemora dez anos de gestão 
própria e consolidação do Plano Embraer Prev. Nesses dez 
anos, o patrimônio previdenciário superou R$ 3 bilhões e o con-
junto de Participantes e Assistidos ultrapassou 20 mil vidas.

Nesse período, o cenário no Brasil e no mundo passou por 
momentos críticos que provocaram muitas instabilidades e 
transformações na política e na economia. Apesar disso, a 
EMBRAER PREV atuou para formar uma cultura previdenciá-

ria sólida: as contribuições de Patrocinadoras, Participantes, 
Assistidos e as rentabilidades dos investimentos fizeram 
com que o patrimônio aumentasse em média 15% ao ano; no 
ranking de 300 fundos monitorados pela ABRAPP (Associa-
ção Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Com-
plementar), há dez anos, a EMBRAER PREV estava posicio-
nada entre os 80 maiores e hoje ocupa posição entre os 50 
maiores fundos de pensão do Brasil.
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O tempo faz diferença
O Plano Embraer Prev evoluiu, ficou mais flexível para atender 
às sugestões de Participantes e Assistidos. Graças ao intenso 
trabalho de divulgação e orientação sobre as características 
e vantagens do Plano Embraer Prev, a percepção dos empre-
gados mudou e a taxa de adesão, que é voluntária, saltou de 
cerca de 70% em 2009 para os atuais 96%. Com o tempo, a 
composição do universo de Participantes e Assistidos ganhou 
uma configuração diferente: 25% do grupo se aposentaram 
ou deixaram de ter vínculo empregatício com a Patrocinadora.

“Em geral, as pessoas saem da empresa e permanecem no 
Plano Embraer Prev. Essa mudança impacta na nossa disci-
plina para atender as pessoas da mesma forma como se elas 
ainda estivessem trabalhando. O Plano Embraer Prev está 
amadurecendo. E nós permanentemente revisamos a estru-
tura, processos e critérios, inclusive de investimentos, para 

preservar o patrimônio e a proteção previdenciária”, analisa 
Eléu, superintendente da EMBRAER PREV.

O crescimento no número de Assistidos representa um for-
te indicador de confiança. “A aposentadoria é o recebimen-
to mensal de benefício durante décadas. Então, você só se 
aposenta quando confia na instituição que vai gerir seu pa-
trimônio e pagar o seu benefício de aposentadoria. Em um 
cenário de aumento da longevidade e discussão dos proble-
mas estruturais da Previdência Social no Brasil, a previdência 
complementar é uma solução para enfrentar os desafios do 
sistema oficial.”

Escolhas mudam com o tempo
Os Encontros EMBRAER PREV são eventos presenciais, se-
mestrais e informativos sobre Perfis de Investimento, Per-
centual de Contribuição, Contribuição Extraordinária, Forma 
de Recebimento de Benefício, orientação tributária e cená-
rio econômico. Mas Participantes e Assistidos ainda contam 
com outras ferramentas de atendimento e apoio à tomada de 
decisão. Simuladores, cartilhas, relatórios, regulamentos, o 
Programa Educando para um Futuro Melhor e a Assistente 
Virtual estão disponíveis no portal da EMBRAER PREV para 
esclarecer dúvidas e auxiliar no planejamento do benefício de 
aposentadoria.

Participantes e Assistidos do Plano Embraer Prev podem re-
visar seus perfis de investimento a cada seis meses, sempre 
em maio e novembro. Embora os perfis de maior risco tenham 
a atratividade de potenciais ganhos mais elevados – o que, 

“Em geral, as pessoas 
saem da empresa 
e permanecem no 
Plano Embraer Prev.”

Eléu Baccon



“Se tudo der certo, 
as taxas de juros no 
Brasil devem ficar 
entre 3% e 4% ao ano. 
As oportunidades 
de ganhar dinheiro 
na Renda Fixa serão 
mais raras e os ativos 
em Renda Variável 
ganharão espaço. ”

André Massaro

muitas vezes, faz com que Convencional e Arrojado sejam 
perfis mais escolhidos como estratégia de investimento –, 
em dez anos, o Conservador, com 100% da carteira em Renda 
Fixa, tem acumulado resultados de performance muito signi-
ficativos, obtendo em média 6,5% de ganhos líquidos anuais 
mais inflação.

Os Perfis Convencional e Arrojado são mais instáveis em ra-
zão da influência de ativos de maior risco como, por exemplo, 
ações de empresas da Bolsa de Valores, que compõem as 
suas carteiras de investimento. Não obstante tais variações e 
instabilidades, os resultados desses perfis também têm sido 
bastante consistentes, com o Convencional obtendo ganhos 
de 6,29% líquidos anuais + inflação e o Arrojado com 6,23% 
líquidos anuais, além da inflação.

Preparada para o futuro
A EMBRAER PREV está se preparando para avançar em uma 
nova etapa de crescimento, resultado de todas as conquis-
tas nos últimos dez anos. “A EMBRAER PREV tem resultados 
muito competitivos, mesmo quando comparados aos fundos 
comercializados por instituições financeiras. O Plano Embraer 
Prev está bem posicionado em relação às práticas de mer-
cado, taxas de administração, critérios de contribuição pelos 
Participantes e Patrocinadoras, assim como quanto às formas 
de utilização de benefício. Tudo isso nos deixa muito confian-
tes sobre o futuro”, afirma Eléu.

Viver para sempre
Para Participantes e Assistidos, André Massaro, palestran-
te e educador financeiro da B3, Portal Exame e Rádio Jovem 
Pan, apresentou o tema Cenário Econômico para Investido-
res. Destacou o risco da demanda por previsões econômicas 
em um ambiente instável. “Sempre vai ter alguém para falar 
o que se quer ouvir”, alertou. Para André Massaro, grande 
parte das premissas do mercado financeiro atual pressupõe 
a aprovação da Reforma da Previdência para destravar a eco-
nomia brasileira e recolocar o país como lugar favorável para 

os investimentos. “Se tudo der certo, as taxas de juros no 
Brasil devem ficar entre 3% e 4% ao ano. As oportunidades 
de ganhar dinheiro na Renda Fixa serão mais raras e os ativos 
em Renda Variável ganharão espaço. A cultura de Bolsa não 
existe aqui porque a taxa de juros de 6,5% ao ano ainda é 
confortável e, em circunstâncias normais, ninguém vai para a 
Bolsa. Ninguém gosta de risco e incerteza.”

Para um futuro de qualidade é determinante ter uma estraté-
gia financeira individual para enfrentar um cenário de queda 
de taxa de juros e aumento da expectativa de vida. “Do ponto 
de vista de gerenciamento de riscos pessoais, o melhor posi-
cionamento é partir do princípio que você é imortal, porque o 
pior cenário para as finanças é viver muito e sem recursos.” 
Daí a necessidade de atenção ao planejamento financeiro, 
consumo, riscos pessoais, sucessão (herança), previdência e 
decisões de investimento. “Não inventaram ainda uma mo-
dalidade de investimento de longo prazo que traga tanto re-
torno quanto fundo de pensão patrocinado. Nada no mercado 
financeiro se compara. Ainda assim, no mundo inteiro, muita 
gente está perdendo a chance de investir e ganhar. No Brasil, 
somente 6% da população tem plano fechado de previdência. 
Quem tem acesso à previdência complementar, como o Plano 
Embraer Prev, pode influenciar familiares e amigos a fazerem 
mais pelo próprio futuro.”



ENCONTROS
EMBRAER PREV,
EU FUI!

EM NOVEMBRO, A GENTE SE ENCONTRA!
Os slides das apresentações da 12ª edição dos 
Encontros EMBRAER PREV estão disponíveis no 
portal (www.embraerprev.com.br). Acompanhe as 
notícias sobre a EMBRAER PREV pelo portal, pelo 
aplicativo e pela fan page da EMBRAER PREV. Em 
novembro, participe da 13ª edição dos Encontros 
EMBRAER PREV.

Contato EMBRAER PREV

Portal
www.embraerprev.com.br

Fale Conosco
atendimento@embraerprev.com.br

Presencial no Centro de São José dos Campos:
De segunda a sexta-feira, 
das 8 às 12 e das 13 às 17 horas
R. Euclides Miragaia, 145, sala 1405

O plano é não ficar velho
Envelhecer é inexorável! Para os Assistidos, o médico Eliano 
Pellini – especialista em Ginecologia e Obstetrícia, palestran-
te sobre os temas de Anticoncepção, Terapia Hormonal, Qua-
lidade de Vida e Sexualidade Humana – tratou de um assunto 
sério, apresentado com muito humor e senso de oportunidade. 

“A reposição 
hormonal favorece 
homens e mulheres 
na conservação da 
pele, unhas, cabelo 
e como coadjuvante 
nos tratamentos de 
doenças crônicas.”

Eliano Pellini

Atendimento Telefônico
0800 770 1063
De segunda à sexta, das 8 às 17 horas

Programa Educando para um Futuro Melhor
embraerprev.com.br/portal/Educacao_financeira/ 
EMBRAERPREV/
Siga-nos!

  facebook.com/EMBRAERPREV

Baixe o Aplicativo 
EMBRAER PREV 
Disponível na Play Store e Apple Store.

Os bons hábitos são determinantes para a proteção da saú-
de. Alimentação equilibrada e saudável, prática de atividade 
física, não fumar são recomendações que todo mundo conhe-
ce como aliados para a manutenção do corpo. “Mais recen-
temente, as terapias de reposição hormonal surgem como 
um recurso eficiente que preserva a libido, os benefícios de 
uma vida sexual ativa e retarda o envelhecimento. Realizadas 
como tratamento preparatório à perda hormonal, ajudam a 
combater os sintomas da menopausa nas mulheres. Já a re-
posição hormonal favorece homens e mulheres na conserva-
ção da pele, unhas, cabelo e como coadjuvante nos tratamen-
tos de doenças crônicas (diabetes e hipertensão), prevenção 
e combate de quadros inflamatórios (colite, cistites), doenças 
graves e degenerativas (câncer, osteoporose, Alzheimer) e 
até de doenças emocionais (burnout, depressão, neurose). 
É claro que a indicação e o acompanhamento médico são 
essenciais para avaliar e tratar cada caso. Afinal, o sistema 
endócrino muda com a idade, mas é possível desacelerar as 
mudanças metabólicas de um jeito inteligente e seguro.”

Sozinha, a Ciência não faz milagre. Por isso, o médico lem-
brou que – para viver bem em qualquer idade – é necessário 
adotar comportamentos que fortaleçam os vínculos familia-
res, as relações de afeto e amizade, a fé e o sentido da vida. 
“Contemple o belo, durma bem, faça coisas fora da agenda, 
gerencie sua emoção nas situações de frustrações e perdas, 
proteja a memória, crie. Mantenha a inteligência espiritual. 
Agradeça à vida. Renove, reveja e resgate amigos para que 
eles estejam a seu lado sempre.”


