
Os resultados da EMBRAER PREV em 2015 – apresentados 
durante o 5º Encontro dos Assistidos e 5º Seminário Perfis de 
Investimento, eventos presenciais semestrais realizados em 
novembro – são bastante satisfatórios e mostram uma exce-
lente oportunidade para quem quer poupar com baixo risco e 
melhor rentabilidade. Apontam também para uma mudança es-
tratégica de comportamento de Participantes e Assistidos, que 
aceleram a evolução de seu patrimônio no Plano Embraer Prev.

“Os números são positivos por 
uma série de fatores. Houve ex-
pressiva evolução do percentu-
al de adesão ao Plano: em 2009, 
os Participantes eram 70% do 
quadro de empregados; hoje, 
nossa expectativa é encerrar 
o ano com 93% de adesão. Ti-
vemos também aumento dos 
percentuais de contribuição e 
aumento das Contribuições Ex-
traordinárias de Participantes e 
Assistidos. Isso se soma às contribuições das Patrocinado-
ras e à rentabilidade do patrimônio, acima da inflação, que 
obtivemos com o resultado de nossos Investimentos”, avalia 
Eléu Magno Baccon, Diretor Superintendente e Diretor de 
Seguridade da EMBRAER PREV.

O Plano Embraer Prev é ainda bastante jovem. Em razão 
desse perfil demográfico, a perspectiva de crescimento em 
escala é bastante promissora. Hoje, o patrimônio previdenci-
ário da EMBRAER PREV acumula R$ 1,7 bilhão e o montante 
já ocupa posição de destaque no ranking dos Planos de Con-
tribuição Definida das Entidades Fechadas de Previdência 
Complementar. 

O ganho mais sustentável, entretanto, é resultado da mu-
dança de comportamento dos Participantes e Assistidos da 
EMBRAER PREV. Dos quase 93% de adesão dos Participan-
tes ao Plano Embraer Prev, uma parcela significativa (quase 
a metade) aproveita os 100% de contrapartida da Patrocina-
dora e faz as contribuições normais pelo percentual máximo, 
com faixas que variam de 3% a 8% do salário de contribuição. 

Outro indicador importante aponta para a retenção de Parti-
cipantes. São empregados que se desligam da Patrocinadora, 
mas escolhem manter a gestão do plano previdenciário na 
EMBRAER PREV. Esses Participantes permanecem na condi-
ção de autopatrocinados ou BPDs (participantes em benefício 
proporcional diferido), em razão das vantagens e da confiança 
na gestão. 

Este quadro positivo também inclui portabilidades feitas de 
outros planos de mercado, do 
tipo PGBL ou mesmo de planos 
de outras entidades fechadas 
de previdência complementar. 
O propósito da migração é apro-
veitar as condições diferencia-
das e a gestão dedicada da EM-
BRAER PREV.

Os Assistidos também têm fei-
to escolhas com o objetivo de 
prolongar o benefício de apo-

sentadoria. As faixas de percentual de recebimento mais es-
colhidas vão de 0% a 1%. O regulamento, entretanto, permite 
escolha até 2% do saldo de conta. 

Além disso, a Contribuição Extraordinária do Assistido tam-
bém permite o aumento do patrimônio previdenciário, sobre-
tudo com as oportunidades de ganho que a Renda Fixa está 
oferecendo agora. Há perspectiva de que o cenário econômico 
apresente poucas mudanças em 2016. Então, este é o mo-
mento de aproveitar os resultados positivos e a segurança do 
Plano Embraer Prev.

Planejamento em cenários turbulentos
André Massaro (Instituto Educacional BM&FBOVESPA) e 
Conrado Navarro (Dinheirama), palestrantes convidados 
para o 5º Encontro dos Assistidos e 5º Seminário Perfis de In-
vestimento esclareceram as variáveis que apontam para uma 
manutenção do cenário econômico brasileiro atual: inflação 
acima do centro da meta, alta dos juros, desemprego, reces-
são da economia, desvalorização do Real em relação ao dólar 
e alta volatilidade da Bolsa de Valores.

ENCONTROS PRESENCIAIS EMBRAER PREV 
AUXILIAM DECISÕES DE FUTURO

“Os números mostram 
que o comportamento dos 
Participantes e Assistidos 
mudou!” 

Eléu Magno Baccon
Diretor Superintendente da 
EMBRAER PREV



Para Conrado Navarro, a grande dificuldade dos brasileiros 
com a atual conjuntura é a falta de Educação Financeira, 
instrumento que não se refere apenas a ter e poupar dinhei-
ro. Educação Financeira ajuda a enfrentar turbulências, sem 
abrir mão de projetos de vida. 

“O grande desafio é fazer uma reserva para manter o padrão, 
sem entrar em endividamento, sem pagar juros desnecessá-
rios. Hoje, 60 milhões de brasileiros estão endividados. Um 
em cada três brasileiros não vai conseguir quitar dívidas an-
tes de 2017. Qual é o maior problema desses números? O 
Brasil tem as taxas de juros mais altas do mundo. Qualquer 
dívida é muito cara e cresce muito rápido”, explica Conrado 
Navarro.

O fato é que não dá mais para consumir, pensando somente 
se a parcela cabe no bolso. Tem que calcular o impacto que o 
bem vai trazer para o orçamento financeiro. Um exemplo clás-
sico é a compra do carro. Além da parcela de financiamento, 

é preciso considerar a depreciação (que é custo de oportuni-
dade), combustível, seguro, imposto, estacionamento, manu-
tenção e outras despesas. Resumo da ópera: carro é bem de 
consumo, não é investimento financeiro.

Outros dados são importantes. Sete em cada dez brasilei-
ros não guardam dinheiro. 80% não controlam as finanças. A 
maioria não coloca dinheiro como prioridade e, sem contro-
le, não dá para projetar uma realidade diferente. “Dinheiro é 
uma ferramenta que oferece acesso a proteção e qualidade 
de vida, por isso é preciso entender o papel que o dinheiro 
ocupa em projetos de vida para aprofundar a relação que se 
estabelece com ele. Trata-se de criar uma blindagem para um 
projeto de vida mais tranquila ao longo do tempo”, conclui 
Conrado Navarro.

Longevidade: o desafio em economias 
desenvolvidas
Se o endividamento é a maior preocupação dos brasileiros, 
nos países desenvolvidos a aposentadoria é ainda mais de-
safiadora. André Massaro (Instituto Educacional BM&FBO-
VESPA) explica que – por ser um tabu – as pessoas a evitam, 
não se abrem para falar sobre aposentadoria e muitas mu-
danças que estão acontecendo no mundo.

“Em economias desenvolvidas, os juros são baixíssimos! As 
taxas variam entre 0% e 2% ou 0% e 5% (se considerar a Aus-
trália). Então a estratégia lá é evitar perder dinheiro. O Brasil 
hoje é o único país do mundo onde se consegue ter rentabi-

lidade acima da inflação com investimentos conservadores: 
14,5% ao ano, com expectativa desse número ser ainda maior 
em 2016. O problema é que culturalmente não poupamos 
para o futuro”.

Outro agravante é o aumento da expectativa de vida após os 
60 anos. A longevidade se tornou um desafio global e o plane-
jamento de longo prazo é essencial para enfrentar isso. André 
Massaro é categórico: “Viver muito custa caro! Sem contar 
que o modelo de pirâmide da Previdência Pública é insusten-
tável”. 

O imediatismo, a compulsão e o consumo predatório que 
caracterizaram o comportamento social até o século 20 são 
inapropriados no século 21. É preciso considerar que, a partir 
de agora e em condições constantes, a vida dos seres huma-
nos deverá se estender entre 80 e 100 anos. Daí a importância 
de planos de vida mais conscientes e responsáveis. 

“Dinheiro é uma  
ferramenta que oferece 
acesso a qualidade de 
vida!” 

Conrado Navarro
Dinheirama

“O Brasil hoje é o único 
país do mundo que se 
consegue ter rentabilidade 
acima da inflação 
com investimentos 
conservadores!” 

André Massaro
Instituto Educacional 
BM&FBOVESPA

Aposentadoria: uma experiência 
personalizada
O Encontro dos Assistidos é um evento cada vez mais conhe-
cido. A edição de novembro reuniu 100 Assistidos, interessa-
dos tanto em saber mais sobre o Plano Embraer Prev, como 
em rever e interagir com os amigos, dirigentes, conselheiros e 
palestrante. O momento mais descontraído foi com o sorteio 
que premiou Eliene Guedes com um fim de semana em um 
resort da região. Os demais sorteados foram contemplados 
com kits institucionais, a camisa oficial da Seleção Brasileira 
e livros do palestrante André Massaro.

A confiança na gestão é reiterada pelos depoimentos que 
também revelam experiências positivas e muito diferentes 
em relação à aposentadoria. Trata-se de um período de des-
cobertas e as escolhas dependem muito das particularidades 
de cada história de vida.

“Participei de todas as edições do Encontro. Aqui tem novida-
des diferentes do que eu acompanho pelo portal. O relaciona-
mento da EMBRAER PREV também é muito acolhedor, quan-
do comparado ao de instituições financeiras, mais impessoais 
e distantes. Aqui o tratamento é mais próximo e personaliza-
do. Quando eu me aposentei, eu não tinha esse conhecimento 
que tenho agora. Daí, fiz um saque maior porque eu precisava. 
Hoje, já não faria a mesma escolha. É por isso que eu reco-
mendo a todos os meus amigos que participem do Encontro 
e aproveitem a chance de estarem mais juntos da EMBRAER 
PREV”. Ervaldo (Vadinho) Covas, Assistido EMBRAR PREV



“O Encontro dos Assistidos tem muita coisa que me interes-
sa. Tem coisa que eu não quero mexer e faço acompanhamen-
to pelo extrato, como o Perfil de Investimento e o percentual 
de recebimento de benefício. Mas os aportes para recompor 
o patrimônio me despertaram legal. Tem que calcular para 
entender se vale a pena”. José Carlos Campagner, Assistido 
EMBRAER PREV

“Eu adoro o Encontro dos Assistidos. A gente troca informa-
ções, revê os amigos, mantém contato. Eu estou muito con-
tente com os resultados do Plano Embraer Prev. Eu aprendi 
a fazer mais por mim. Quando eu me aposentei, entendi que 
o dinheiro que eu tinha guardado por tantos anos não podia 
desaparecer. Eu já tinha uma casa. Então comprei um apar-
tamento e o benefício de aposentadoria me ajudou a encur-
tar o tempo de financiamento. Eu não gasto com supérfluo e 
invisto na minha independência. Eu sei buscar meus sonhos. 
Pratico esporte – caminhadas, tênis, bicicleta, velejo, faço tri-
lhas. E viajo muito. Ser aposentada é muito bom!” Terezinha 
(Tereska) Czerminski, Assistida EMBRAER PREV

“Aposentadoria não é uma decisão fácil. Eu planejei muito an-
tes de sair. Sofri e chorei para decidir. Mas terminei entenden-
do que eu precisava da aposentadoria. E a mudança é muito 
boa. Você tem qualidade de vida. Não tem mais todas as pre-
ocupações e pressões próprias do ambiente de trabalho. Par-
ticipar do Encontro dos Assistidos nos dá mais consciência. 
Antes eu ia ao shopping e era bem compulsiva. Agora eu me 
questiono: preciso disso? Tenho necessidade? Você gasta, 
mas tem tempo para pensar. Aposentadoria é uma fase boa 
da vida e uma escolha individual. Até experimentar, achava 
que meu marido tinha aposentado muito jovem. Mas eu – 
quando me aposentei – entendi como cada um vive o próprio 
tempo e os próprios planos”. Ângela Maria dos Santos, As-
sistida EMBRAER PREV

“Faz quatro anos que eu saí da Embraer e oito que eu me 
aposentei. Eu não parei. Sou consultor de Recursos Humanos 
e coaching. Atuo em Manaus, Jacareí, Hortolândia, São José 
dos Campos. Esta é a primeira vez que venho ao Encontro dos 
Assistidos porque quero aprender mais sobre planejamento 
financeiro. A aposentadoria não mudou a minha vida porque 
eu sou alegre. Adoro a vida. O que mudou foi a minha relação 
com o tempo. Eu sempre tive tempo, mas agora eu uso o tem-
po mais adequadamente. Eu vivo na praia, que é o vazio que 

me preenche. Eu não vejo o tempo passar. O tempo de dentro 
é uma coisa muito legal. O tempo de fora é uma circunstância. 
Pratico remo, bicicleta, faço academia, viajo, cuido da família. 
Também passei a ser mais cuidadoso. Estou mais ligado no 
que é mais significativo em termos de investimento. Eu não 
fico só esvaziando o cofre. Vinculado a uma empresa, você 
não administra com tanta eficiência aquilo que você mais 
precisa. Você sabe que o salário chega. Quando você passa a 
ter a sua própria autonomia, precisa usar os seus recursos, a 
sua cabeça, tudo aquilo que está à sua disposição. Eu nunca 
dei importância para dinheiro. O dinheiro para mim sempre foi 
uma consequência. Eu sempre me senti um homem poderoso, 
no sentido existencial. Mas no sentido de ter que aplicar uma 
habilidade para fazer uma gestão financeira, aí sim, o conhe-
cimento financeiro pode me dar essa sensação de empode-
ramento!”. Júlio César de Paula, Assistido EMBRAER PREV 

Educação Previdenciária: uma busca 
compartilhada
Os Participantes que prestigiaram o 5º Seminário Perfis de In-
vestimento compartilham da mesma expectativa: aprofundar 
seus conhecimentos sobre finanças. Seja para buscar mais 
resultados e rever suas decisões de investimento, seja para 
acompanhar a administração do plano ou planejar a aposen-
tadoria. A oportunidade de interagir com os palestrantes e 
dirigentes da EMBRAER PREV abre espaço para um contato 
direto que complementa e esclarece as informações institu-
cionais disponibilizadas pelo portal e pela fan page no Face-
book.

Esta edição do Seminário foi prestigiada por 282 Participan-
tes que acompanharam as palestras no Auditório Eugênio de 
Melo ou via videoconferência nas unidades Faria Lima, Botu-
catu e Gavião Peixoto. Reginaldo Rangel (EGM) foi o premia-
do no sorteio de um iPad. Os demais ganhadores concorreram 
a uma Brazuca (bola oficial de futebol), kits Embraer PREV e 
a livros do palestrante Conrado Navarro.

Os depoimentos mostram que o Seminário está despertan-
do interesse e também atraindo os não Participantes. Este é 
um dado bastante relevante, considerando que a EMBRAER 
PREV trabalha intensamente para conseguir 100% de adesão 
ao Plano Embraer Prev. 

“O relacionamento com 
a EMBRAER PREV é 
personalizado!” 

Ervaldo (Vadinho) Covas
Assistido EMBRAER PREV

“Eu sei buscar  
meus sonhos!” 

Terezinha (Tereska) 
Czerminski
Assistida EMBRAER PREV

“Quando me aposentei,  
entendi que cada um vive 
o próprio tempo, e os 
próprios planos”.

Ângela Maria dos Santos
Assistida EMBRAER PREV

“O conhecimento 
financeiro dá a sensação 
de empoderamento!” 

Júlio César de Paula
Assistido EMBRAER PREV

“Os aportes para 
recompor o patrimônio 
me despertaram legal!” 

José Carlos Campagner
Assistido EMBRAER PREV



“A primeira vez que vim ao Seminário, tomei um choque de 
realidade. Mas foi importante, porque passei a querer enten-
der e avaliar melhor os tipos de investimento que existem no 
mercado. E aí essa engenharia financeira ficou mais presente 
na minha vida. A preocupação com o futuro e a proteção dos 
filhos leva a gente a aprender mais. Hoje, minha expectativa 
é saber sobre investimentos rentáveis e segurança para uma 
vida mais tranquila. Eu penso que a vida é feita de ciclos e 
a gente tem que considerar a aposentadoria nesse planeja-
mento de vida. Aliás, a aposentadoria deveria ser planejada 
desde quando a gente ganha o primeiro centavo”. Ewerton 
Alves de Souza, Participante EMBRAER PREV

 “Vim para o Seminário por causa das conversas com os cole-
gas que já assistiram. Acho que é uma oportunidade para me 
envolver mais com a gestão, entender melhor o planejamen-
to para o futuro. Eu quero entender melhor as possibilidades 
dos Perfis de Investimento para poder fazer mais pelo meu 
futuro”. Michele Wassalo, Participante EMBRAER PREV 

“Esta é a primeira vez que participo do Seminário. Sempre 
tive curiosidade, mas agora eu tenho também necessidade 
de entender melhor as questões financeiras, porque passei a 
pensar mais em aposentadoria. Não penso em parar de tra-
balhar. Mas sei que haverá uma mudança. E eu quero mudar 
de patamar, sempre me sentindo útil, ensinando o que eu 
aprendi, deixando o meu legado. O Plano Embraer Prev vai me 
dar a base financeira para essa nova etapa”. Luiz Gonzaga, 
Participante EMBRAER PREV 

“Eu não tenho acesso ao Plano Embraer Prev porque sou Au-
xiliar Administrativo, Menor Aprendiz e o meu contrato se en-
cerra em breve. Mas estou na faculdade. E quero voltar como 
estagiário. Tenho visão empreendedora. Por isso, o Seminário 
me interessou. Eu me inscrevi assim que vi o panfleto distribuí-
do na portaria da Embraer. Quero aprender a investir o dinheiro 
que eu vou ter. Eu quero aprender mais do que vejo na faculda-
de de Administração de Empresas. Quero fazer MBA e chegar 
longe, aprendendo o máximo possível”.  Diogo Silva Santos 

 “O Seminário ajuda na vida profissional e pessoal. Sou ad-
ministradora e trabalho muito na área de finanças, investi-
mentos e custos. Estou aqui para obter mais conhecimento 
e entender mais a parte de previdência. Eu acompanho os 
resultados pelo portal, pelo Facebook e também conversa-
mos bastante entre os colegas de área. Mas nunca com a in-
teração e os detalhes que podemos obter aqui. Meu marido 
também tem plano previdenciário da GM, mas os benefícios 

são diferentes. Os da EMBRAER PREV são melhores. Acho 
que a gente tem que aprender a ficar de olho no futuro”. Ane 
Michelle, Participante EMBRAER PREV

“Esta é a segunda vez que venho ao Seminário. Engenheiro 
termina se envolvendo no dia a dia do desenvolvimento de 
produtos e não cuida muito da parte financeira. Aqui, a gente 
tem a oportunidade de entender mais o cenário econômico, o 
cenário político e tudo o que influencia na rentabilidade dos in-
vestimentos. Também aprende como é feita a gestão do Plano 
Embraer Prev. É uma análise muito interessante. A preocupa-
ção com o futuro não está no radar quando a gente é jovem. 
A gente não pensa muito. Vai levando do jeito que dá. Mas 
depois precisa buscar mais informação para tomar a melhor 
decisão. No trabalho, a gente conversa com os amigos. Mas 
aqui, a gente tem acesso a uma tecnologia de conhecimento”. 
Venâncio Pereira Neto, Participante EMBRAER PREV

Em Maio de 2016
A próxima edição dos eventos presenciais EMBRAER PREV 
será em maio de 2016.  Participe e ajude a divulgar este tra-
balho em benefício de um futuro melhor!

Saiba mais sobre a EMBRAER PREV
Portal
www.embraerprev.com.br

Fale Conosco
atendimento@embraerprev.com.br

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

Presencial no Centro de São José dos Campos:
Segunda a quarta e sexta-feira
das 8 às 17 horas
Avenida Doutor João Guilhermino, 261, 15º andar, Sala 153 
Edifício Metropolitan - Centro 
CEP 12210-131
São José dos Campos - SP

Programa Educando para um Futuro Melhor
www.embraerprev.com.br/portal/Educacao_financeira/EMBRAERPREV/

Siga-nos!

  facebook.com/EMBRAERPREV

Depoimentos de Participantes EMBRAER PREV: 1 - Ewerton Alves de Souza:“O Seminário é um choque de realidade!”; 2 - Michele Wassalo: “Eu quero 
fazer mais pelo meu futuro!”; 3 - Luiz Gonzaga: “Passei a pensar mais em aposentadoria”; 4 - Ane Michelle: “A gente tem que aprender a ficar de olho no 
futuro”; 5 - Venâncio Pereira Neto: “Quando a gente é jovem, a preocupação com o futuro não está no radar”; e depoimento de contratado, sem acesso ao 
Plano Embraer Prev: 6 - Diogo Silva Santos: “Quero aprender a investir o dinheiro que ainda vou ter” . 
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