
Escolha

  Prazo determinado - entre 5 e 30 anos

Percentual sobre o saldo - entre 0% e 2%

Simule

Entre 2 e 31 maio, até às 17h, você poderá utilizar o simulador
em nosso portal (www.embraerprev.com.br).

Para fazer as simulações de alteração da forma de recebimento de benefício
o acesso será por meio de CPF e senha.

Formalize eletronicamente

  Após a simulação no portal da EMBRAER PREV, confi rme sua nova opção de benefício, que 
estará registrada eletronicamente em nosso portal. Você também receberá um e-mail com a 
confi rmação desta alteração e poderá simular e registrar quantas vezes desejar até o fi nal da 
campanha, sendo que valerá a última opção confi rmada.

Com sua assinatura eletrônica, você não precisará enviar 
ou entregar formulário impresso na EMBRAER PREV. 

Prazo para formalização eletrônica e vigência 

 O prazo para formalização eletrônica será
até 31 de maio, às 17h.

A vigência da alteração será a partir da folha de benefício de 
junho/2022. O primeiro pagamento de benefício mensal de 
aposentadoria com a nova forma de recebimento ocorrerá
em 30/06/2022. 

IMPORTANTE: a alteração de forma de recebimento
de benefício não é obrigatória.

Com sua assinatura eletrônica, você não precisará enviar 

CAMPANHA DE ALTERAÇÃO
DA FORMA DE RECEBIMENTO
DO BENEFÍCIO MENSAL
De 2 a 31 de maio, até as 17h, você tem a oportunidade de rever o 
prazo ou o percentual de recebimento do seu benefício mensal.



Prazo para escolha - entre 2 e 31 de maio, você também poderá alterar o seu perfil de 
investimento. 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. Alterações 
nos perfis vigorarão a partir de junho de 2022 e você poderá visualizar seu novo perfil no 
portal e app a partir de julho de 2022.

Seu perfil - caso você não lembre qual é o seu perfil, acesse o portal da EMBRAER PREV 
(www.embraerprev.com.br), Menu “Plano Embraer Prev”, opção “Perfis de Investimento”, 
para obter esta informação.

Altere - para alterar seu Perfil de Investimento, acesse www.embraerprev.com.br 
e escolha o menu:
1. Plano Embraer Prev, opção 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 mensalmente por meio do portal ou do 
aplicativo (APP) da EMBRAER PREV. Baixe agora mesmo o APP em seu smartphone no Google Play 
ou na Apple Store.

CANAIS DE ATENDIMENTO E CONTATOS
PORTAL E ASSISTENTE VIRTUAL
No www.embraerprev.com.br você acessa informações institucionais, regulamentos e relatórios 
de resultados; no menu Minha Conta, seu saldo, extrato e simuladores. Com a Assistente Virtual 
você ainda tira suas dúvidas em tempo real.

APP
O Aplicativo EMBRAER PREV reproduz muitas das funcionalidades do portal no seu smartphone.
Faça o download na Play Store ou na Apple Store.

FALE CONOSCO
E-mail para atendimento@embraerprev.com.br permite que você solicite informações e 
apresente suas necessidades mais específicas.

PRESENCIAL
Devido à pandemia do coronavírus, suspendemos temporariamente o atendimento presencial, 
por tempo indeterminado, em todas as nossas unidades.

ATENDIMENTO TELEFÔNICO
Ligação gratuita para se obter informações rápidas.
0800 770 1063 de segunda à sexta, das 8h às 17h.

CAMPANHA DE ALTERAÇÃO 
DO PERFIL DE INVESTIMENTO
A EMBRAER PREV disponibiliza aos Assistidos duas modalidades de investimento do seu patrimônio 
previdenciário:

ConvencionalConservador



ENCONTROS
VIRTUAIS DA
EMBRAER PREV

lives

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

Você receberá por e-mail os convites com os links para  cada uma 
das sessões do 18º Encontro Virtual de Participantes e Assistidos da 
EMBRAER PREV.

Participe!

05/05 Desafi os de Mercado em 2022 com Lauro Araújo

12/05 Perspectivas para Renda Variável com Frederico Santana Sampaio

19/05 Cenário Econômico para 2022 com Julio Filho

26/05 Investimento em Plano de Previdência Complementar
com Aquiles Mosca

Visibilidade EMBRAER PREV

Espaço para perguntas

05/5
14h às 16h
Com Lauro Araújo

19/05
14h às 16h
Com Julio Filho

12/05
10h às 12h
Com Frederico
Santana Sampaio

26/05
10h às 12h
Com Aquiles Mosca

Programação




