
OS SEUS PLANOS
PARA O FUTURO
PODEM MUDAR.

A SUA CONTRIBUIÇÃO
AO EMBRAER PREV

E O SEU PERFIL
DE INVESTIMENTO

TAMBÉM

De 3 a 30 de novembro, até às 17h, você tem a oportunidade de 
rever seu percentual de contribuição ao Plano Embraer Prev.

Descontado em folha, o valor constrói um pedacinho do seu futuro 
todos os meses.

Para realizar alterações, ou encontrar mais informações, acesse o 
portal da EMBRAER PREV no endereço www.embraerprev.com.br 
ou por meio do aplicativo EMBRAER PREV.

Se você ainda não é participante do Plano Embraer Prev, faça já a 
sua adesão.

CAMPANHA SEMESTRAL DE ALTERAÇÃO
DO PERCENTUAL DE CONTRIBUIÇÃO



QUER REPENSAR O FUTURO?
É MUITO FÁCIL ALTERAR O
PERCENTUAL DE CONTRIBUIÇÃO
Acesse o portal da EMBRAER PREV (www.embraerprev.com.br) e, na 
página inicial do portal, escolha a opção em destaque “Campanhas 
Semestrais”.

Após o Login com CPF e senha, será apresentado o seu percentual 
e o valor correspondente de contribuição mensal atual ao Plano 
Embraer Prev, para você realizar as simulações de alteração. 

A alteração somente será registrada no sistema quando você 
escolher a opcão “Salvar lnformações”. Mesmo assim, durante o 
período da Campanha Semestral de alteração do percentual de 
contribuição do Plano Embraer Prev, você poderá efetuar outras 
simulações e salvar novas alterações, sendo que valerá a última 
alteração salva, a qual será gravada no banco de dados da 
EMBRAER PREV e valerá até a próxima Campanha Semestral. 

O percentual de contribuição também poderá ser alterado por meio 
do aplicativo EMBRAER PREV. Baixe agora mesmo o app em seu 
smartphone no Google Play ou na Apple Store.

A opção de simulação e de alteração do percentual de contribuição 
mensal estará disponível até às 17h do dia 30 de novembro de 2021. 

A alteração terá vigência a partir da folha de pagamento de 
dezembro/2021 para os Participantes Ativos e a partir dos boletos com 
vencimento em janeiro/2022 para os Participantes Autopatrocinados. 



De 3 a 30 de novembro, até às 17h, você pode escolher a estratégia 
de investimento que mais combina com o seu perfil: 
CONSERVADOR, CONVENCIONAL OU ARROJADO.

Para saber as características de cada perfil, acesse
www.embraerprev.com.br.

QUEM PODE ESCOLHER O PERFIL DE INVESTIMENTO
Participantes podem escolher entre os perfis Conservador, Convencional 
e Arrojado; Assistidos entre Conservador e Convencional.

A ESCOLHA É FACULTATIVA, MAS PODE FAZER A DIFERENÇA NA 
VALORIZAÇÃO DO SEU PATRIMÔNIO
Quem não fizer uma nova opção permanecerá com o mesmo perfil. Caso 
você não lembre qual é o seu perfil, acesse o portal EMBRAER PREV, e vá 
até o menu “Perfis de Investimento” para obter essa informação.

Importante: as alterações nos perfis estarão vigentes
a partir de 1º de dezembro de 2021 e você poderá visualizar seu 
novo perfil no portal e app a partir de janeiro de 2022.



QUAL O SEU PERFIL
DE INVESTIMENTO?
A EMBRAER PREV AJUDA
VOCÊ A DESCOBRIR.
FAÇA A AVALIAÇÃO DO PERFIL DO INVESTIDOR (API)
Se você tem dúvidas sobre qual é o perfil do investimento que melhor 
acompanha seu jeito de ser, faça a Avaliação do Perfil do Investidor (API) no 
portal. Ela vai dar uma ideia da estratégia de investimento que melhor combina 
com o seu estilo de vida!

OPÇÃO PELO PERFIL
Acesse www.embraerprev.com.br de qualquer local até 30 de novembro,
às 17h e escolha no menu:
1) PLANO EMBRAER PREV, PERFIS DE INVESTIMENTO
2) ESCOLHA SEU PERFIL
3) INFORME SEU CPF E SENHA PARA FAZER O LOGIN DE ACESSO
A alteração do perfil de investimento poderá ser realizada também por meio 
do aplicativo (APP) da EMBRAER PREV. Baixe agora mesmo o app em seu 
smartphone no Google Play ou na Apple Store.

ATENDIMENTO PRESENCIAL
Preocupados com a saúde de nossos Participantes e Assistidos, considerando 
a pandemia da COVID-19, o atendimento presencial da EMBRAER PREV está 
suspenso por tempo indeterminado, em todas as nossas unidades, inclusive no 
centro de São José dos Campos.
Durante esse período de suspensão, continuaremos atendendo nossos 
Participantes e Assistidos por meio de nosso canal Fale Conosco, com o envio 
de e-mail para atendimento@embraerprev.com.br, e telefônico, por meio de 
chamada gratuita para o 0800 770 1063.
Nosso portal www.embraerprev.com.br e nosso aplicativo EMBRAER PREV 
para smartphone continuam disponíveis normalmente. Utilize também nossa 
Assistente Virtual para tirar suas dúvidas.

ESQUECI A SENHA
Solicite sua nova senha utilizando a opção “Esqueceu sua Senha?”, 
em Login de Acesso no portal da EMBRAER PREV. Utilize ainda a Assistente 
Virtual ou envie e-mail para atendimento@embraerprev.com.br.



Os Encontros Virtuais da EMBRAER PREV - Educando para um 
Futuro Melhor são iniciativas para que você saiba mais sobre 
educação previdenciária e financeira e esclareça suas dúvidas sobre 
as campanhas semestrais.

Você receberá por e-mail os convites com os links para  cada uma 
das sessões do 17º Encontro Virtual de Participantes e Assistidos da 
EMBRAER PREV.

Participe!

04/11 Desafios de mercado em 2022 com Lauro Araújo

11/11 O que esperar das aplicações de risco? com Aquiles Mosca

18/11 Investimento Internacional - Equilíbrio + Sustentação à Previdência 
Complementar com Mario Amigo

25/11 A importância do Plano de Previdência em tempos de crise 
com Daniel Pereira da Silva

Visibilidade EMBRAER PREV

Espaço para perguntas

04/11
14h às 16h 
Com Lauro Araújo

18/11
14h às 16h
Com Mario Amigo

11/11
10h às 12h 
Com Aquiles Mosca

25/11
10h às 12h 
Com Daniel 
Pereira da Silva

Programação


