A EMBRAER PREV
EMBRAER PREV é a entidade fechada de previdência complementar dos empregados da
Embraer e de suas empresas coligadas e controladas. É uma entidade sem fins lucrativos,
com administração autônoma e independente
da Embraer, com diretoria e conselhos deliberativo e fiscal próprios e voltada exclusivamente para gestão do patrimônio dos Participantes e Assistidos no Plano Embraer Prev.
Apesar de ser uma entidade autônoma, a EMBRAER PREV segue uma política de conduta ética e um regime interno, e seus investimentos
são pautados pelas normas do Conselho Monetário Nacional e do Banco Central do Brasil.
Para conhecer o Estatuto, o Regimento Interno e a Política de Conduta Ética da EMBRAER
PREV, acesse www.embraerprev.com.br (menu
“Institucional”, opção “Documentos Institucionais”).
Vale ressaltar que as entidades fechadas de
previdência complementar são fiscalizadas
por agência vinculada ao governo federal e
contam com legislação exclusiva e clara, aplicando regras rígidas de governança corporativa e de controles internos para a proteção do
patrimônio dos Participantes e Assistidos.

NOSSO PLANO:
ALINHADO COM
AS MELHORES
PRÁTICAS DE
MERCADO
Contribuições normais
A Patrocinadora acompanha 100% do percentual de contribuição
normal escolhido pelo Participante conforme as regras a seguir.
a) Participantes que ganham até R$ 4.233,90*:
Podem contribuir com valor entre 1% e 3% do seu salário.
Exemplo:
José recebe salário de R$ 3.000,00 e optou pelo percentual de 3%:
Cálculo da contribuição = R$ 3.000,00 x 3% (salário x percentual
escolhido)
Contribuição mensal empregado = R$ 90,00
Contribuição mensal Patrocinadora = R$ 90,00
Contribuição mensal total = R$ 180,00

O IMPORTANTE É SE
PROGRAMAR COM
INTELIGÊNCIA PARA
A APOSENTADORIA
b) Participantes que ganham acima de R$ 4.233,90*:
A contribuição é composta por dois valores: R$ 127,02 (3%
sobre a parcela de R$ 4.233,90 do seu salário) e entre 0%
e 8% sobre a parcela do salário que exceda a R$ 4.233,90.
Exemplo:
Carolina tem salário de R$ 6.000,00 e optou por contribuir
com 8% do que excede a R$ 4.233,90.
• Cálculo da contribuição = 8% x R$ (6.000,00 - 4.233,90)
+ R$ 127,02 (3% sobre parcela de R$ 4.233,90)
• Contribuição mensal empregado = R$ 268,31
• Contribuição mensal Patrocinadora = R$ 268,31
• Contribuição mensal total = R$ 536,62
Taxa de carregamento
A taxa de carregamento sobre as contribuições normais do
Participante é paga exclusivamente pela Patrocinadora, exceto Participantes que, após a cessação do vínculo empregatício, mantêm-se no plano.
* Com o objetivo de manter a base da contribuição sempre atualizada, foi criada a Unidade de Referência do Plano
(URP), que em 1º de maio de 2022 correspondia ao valor de
R$ 423,39, a ser reajustada pelo INPC sempre no mês de maio.

CONTRIBUIÇÕES
EXTRAORDINÁRIAS
Todas as contribuições extraordinárias feitas dentro do ano
de exercício (de janeiro a dezembro), somadas às contribuições normais do Participante, poderão ser deduzidas do Imposto de Renda até o limite de 12% da remuneração anual,
conforme estabelece a legislação. Aproveite!
Acesse o portal da EMBRAER PREV, obtenha o formulário de
solicitação e faça uma simulação. Você poderá optar pelo
desconto mensal no seu holerite ou realizar depósitos bancários a qualquer momento.

ATUALIZAÇÃO CADASTRAL
Atualizar seu cadastro e incluir seus beneficiários no Plano
Embraer Prev ficou mais prático.
Acesse o www.embraerprev.com.br, no menu “Minha Conta”,
opção “Meu Cadastro”.

PERFIS DE INVESTIMENTO
EMBRAER PREV: UM JEITO
INTELIGENTE DE INVESTIR
Mensalmente, você pode escolher o jeito mais inteligente de fazer seu patrimônio render no Plano Embraer Prev. Afinal, sua vida
muda e o seu jeito de investir também.
Três categorias de perfis: Participantes podem escolher entre as
três categorias. Assistidos podem escolher entre Conservador e
Convencional.
O perfil Arrojado é exclusivo aos Participantes em razão da gestão
de riscos adotada pela EMBRAER PREV para proteger o patrimônio
do Plano.
Perfil Conservador
Segmento

% Mínimo

% Máximo

% Objetivo

Renda Fixa

85%

100%

98%

Renda Variável

0%

0%

0%

Empréstimos

0%

15%

2%

Exterior (*)

0%

0%

0%

Imobiliário (**)

0%

20%

0%

Perfil Convencional
Segmento

% Mínimo

% Máximo

% Objetivo

Renda Fixa

55%

95%

70%

Renda Variável

5%

30%

20%

Empréstimos

0%

15%

2%

Exterior (*)

0%

10%

3%

Imobiliário (**)

0%

20%

5%

Perfil Arrojado
Segmento

% Mínimo

% Máximo

% Objetivo

Renda Fixa

35%

75%

50%

Renda Variável

25%

50%

40%

Empréstimos

0%

15%

2%

Exterior (*)

0%

10%

3%

Imobiliário (**)

0%

20%

5%

(*) Alocação em Cotas de Fundos de Investimentos constituídos no Brasil e que investem em
Fundos de Ações de empresas negociadas nos principais mercados globais (EUA, Europa e
Ásia).
(**) Investimentos em cotas de Fundos de Investimento Imobiliário (FII) e Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI).

Acompanhe os resultados
Acesse www.embraerprev.com.br
Todos os meses, são disponibilizadas as informações sobre a evolução
dos resultados dos investimentos, por meio do “Relatório de Rentabilidade e Resultados” e do “Informativo EMBRAER PREV E VOCÊ”.

EMPRÉSTIMO PESSOAL
EMBRAER PREV:
CONTE COM A GENTE
Com condições exclusivas de crédito, Participantes e Assistidos
têm no Programa de Empréstimo Pessoal da EMBRAER PREV a
chance de realizar sonhos e aproveitar oportunidades.
Quem pode pedir o empréstimo?
Participante: Maiores de 18 anos com um tempo mínimo de três
meses de adesão ininterrupta ao Plano Embraer Prev e vinculação
à Patrocinadora.
Assistido: Que receba benefício do Plano Embraer Prev.
Como funciona o empréstimo?
O regulamento e as taxas praticadas estão disponíveis no portal
da EMBRAER PREV, com o objetivo de explicar como funciona o
programa.
Qual é o valor e o praz o para pagamento?
No portal e APP da EMBRAER PREV você poderá acessar o simulador para conhecer e estimar as condições para concessão de seu
empréstimo pessoal e fazer sua solicitação.

RECEBIMENTO
DO BENEFÍCIO NA
APOSENTADORIA
No momento da aposentadoria, caso deseje, o Participante
poderá sacar até 25% do seu saldo total, composto pelos
valores depositados por ele e pela Patrocinadora, mais os
rendimentos.
Em relação ao valor restante ele pode optar por:
a) receber mensalmente (de 0% a 2% do saldo restante), ou
b) transformar o saldo restante em cotas, a serem recebidas
por um período que pode variar de 5 a 30 anos, conforme interesse do Participante.
Caso deseje, o Participante poderá suspender o recebimento
do benefício, a qualquer tempo.
O aposentado também poderá solicitar a qualquer tempo e
por uma única vez um percentual de até 25% do saldo restante, sendo então realizado o recálculo do seu benefício
mensal.
Em maio e novembro, o Assistido poderá rever a forma de recebimento do seu benefício na EMBRAER PREV.
Em caso de falecimento do Assistido, haverá a continuidade
do pagamento do benefício aos beneficiários diretos ou beneficiários designados, enquanto existir saldo em conta, ou
o pagamento, em parcela única, do saldo de conta remanescente.
Tempo para aposentadoria programada
Podem solicitar o benefício os Participantes com:
• 55 anos de idade + 10 anos de contribuição, ou
• 60 anos de idade + 5 anos de contribuição.
Importante: para se aposentar pela EMBRAER PREV, é preciso
que o Participante encerre seu vínculo empregatício com a
Patrocinadora.

Resgate do saldo antes da aposentadoria
Caso deixe de ter vínculo empregatício com a Patrocinadora,
o Participante pode resgatar 100% do saldo de suas próprias
contribuições e ainda uma parte das contribuições feitas pela
Patrocinadora, devidamente atualizadas conforme tabela
abaixo:

Tempo de Empresa*

Parcela Resgatável

Até 3 anos

0%

De 3 anos e 1 dia a 5 anos

15%

De 5 anos e 1 dia a 9 anos

25%

De 9 anos e 1 dia a 12 anos

35%

De 12 anos e 1 dia a 15 anos

45%

De 15 anos e 1 dia a 20 anos

65%

Acima de 20 anos

75%

* Tempo de serviço prestado ininterruptamente referente ao
último vínculo empregatício.
Importante: os Participantes que cumprirem o tempo necessário para se aposentar, e antes de requerer o benefício,
podem optar pelo resgate do seu saldo total (100% de suas
contribuições + 100% das contribuições da patrocinadora +
rentabilidade), desde que rescindido o seu contrato de trabalho.

Portal

www.embraerprev.com.br
Fale Conosco

atendimento@embraerprev.com.br
Outras informações

0800 770 1063
das 8 às 17 horas

Presencial no Centro de São José dos Campos:

Segunda a sexta-feira
8h às 12h e das 13h às 17h

Rua Euclides Miragaia, 145, Sala 1405
Edifício Helbor Downtown - Centro
CEP 12.245-820
São José dos Campos - SP

ASSISTENTE VIRTUAL EMBRAER PREV
Agora você pode tirar suas dúvidas em
tempo real diretamente no Portal ou
no APP da EMBRAER PREV.
APP EMBRAER PREV
A evolução do seu Plano Embraer Prev
na sua mão!
Baixe pela Apple Store ou Google Play.

